
ХУМАНА AR ЕКСПЕРТ
ХРАНА ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

сгъстено мляко, вискозно в червата,  лесно за пиене
Храна за специални медицински цели за хранене на бебета с гастроезофагеален рефлукс и 

регургитация, подходяща като единствен източник на хранене при бебета 
от деня на раждането и като допълнение към храната 

След 6-месечна възраст

ЗА СПЕЦИЛНИ ХРАНИТЕЛНИ НУЖДИ 
Връщането на стомашното съдържимо обратно в гърлото е 
познато като гастроезофагеален рефлукс и може да 
предизвика регургитация. Освен по-гъстата храна, други 
фактори като по-малки порции, по-често хранене и 
по-изправено положение могат допълнително да помогнат в 
този случай.
•  Гастроезофагеален рефлукс
Регургитацията при бебета е най-честото стомашно-чревно 
нарушение в бебешката възраст и започва най-рано 3 
седмици след раждането. За да подпомогнем овладяването 
на гастроезофагеалния рефлукс и регургитацията при 
храненето, ние създадохме бебешкото мляко Хумана AR.
•  Сгъстено мляко
Ние използваме специално царевично нишесте, което 
набъбва в течност и сгъстява млякото, с което намалява 
склонността му да се връща от стомаха.
•  Вискозно в червата     
Хумана AR е цялостно адаптирано мляко с нишесте и голяма 
част казеин, които променят структурата си в стомаха и 
резултата е естествено вискозно мляко.
•  Лесно за пиене
Хумана AR представлява опция на сгъстена храна. 
Балансираното съдържание прави консистенцията на 
млякото течна и то се пие лесно.

Хумана Експерт е нашата продуктова линия от специални 
млека за бебета и деца със специални хранителни нужди на 
основата на последните научни разработки.

Начин на приготвяне
За да приготвите бебешкото мляко, следвайте указанията. 
Измийте старателно бутилката, биберона и пръстена, 
приготвяйте прясна порция преди всяко хранене и не 
използвайте повторно останалото количество. Неправилното 
приготвяне и съхранение могат да увредят здравето на 
бебето.
Не го загрявайте в микровълнова фурна (риск от попарване).

1. Преварете вода, оставете я да се охлади до 50°С и изсипете 
половината в чиста бутилка.
2. Използвайте мерителната лъжичка от опаковката и 
обратната страна на нож или друго подобно, за да добавите 
необходимото количество прах в бутилката.
3.  Затворете бутилката и веднага я разклатете, след това 
добавете останалото количество вода и веднага я разклатете
отново.
4. Поставете биберона и проверете дали съдържанието е с 
подходящата температура за пиене (37°C).

КАК ДА ПРИГОТВЯТЕ

Възраст Вода  Брой     Порция   Порция 
на бебето (ml) лъжички  храна  храна 
   за бебета за бебета
   (ml) на ден
0-1 месец2                    90 3 100 5-8
2-и месец                     90 3 100 7-8
3-и месец                    120 4 130 6-7
4-и месец                    150 5 170 4-6
след 4-ия месец 180 6 200 4-5

Използвайте само мерителната лъжичка от опаковката (4,3 g).
Посочените количества за пиене са с  приблизителна стойност 
и могат да варират индивидуално, тъй като всяко бебе е 
различно.
2 според указанията на Вашия лекар или акушерка.

КОГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА
Хумана AR е подходящо за хранене на бебета с гастроезофагеален 
рефлукс и регургитация от деня на раждането.

СЪДЪРЖАНИЕ

Средни  100 g  100 ml 
хранителни   продукт готов
стойности  на прах продукт 
Енергийна стойност kJ 2117 275 
   kcal  506 66 
 Мазнини, от които: g 25,0 3,3 
 Наситени g 9,5 1,2 
 Моно ненаситени g 10,2 1,3 
 Полиненаситени g 5,3 0,7 
 Въглехидрати, от които  g 59,3 7,7 
 Захари1 g 43,3 5,6 
 Скорбяла g 16,0 2,1 
 Влакнини g 0,0 0,0 
 Белтъци g 10,4 1,4 
 (интактни, на краве мляко)    
 Казеин g 8,3 1,1 
 Сол g 0,41 0,05 
 Витамини    
 Витамин А µg 440 57,2 
 Витамин D µg 12,0 1,6 
 Витамин Е mg 8,7 1,1 
 Витамин К µg 60,0 7,8 
 Витамин С mg 60,0 7,8 
 Тиамин µg 800 100 
 Рибофлавин  µg 1200 160 
 Ниацин mg 4,5 0,59 
 Витамин В6 µg 500 70,0 
 Фолиева киселина µg 80,0 10,4 
 Витамин В12 µg 1,5 0,20 
 Биотин µg 18,0 2,3 
 Пантотенова киселина mg 5,0 0,65 
 Минерали    
 Натрий mg 165 21,5 
 Калий mg 550 71,5 
 Хлор mg 380 49,4 
 Калций mg 400 52,0 
 Фосфор mg 315 41,0 
 Магнезий mg 45,0 5,9 
 Желязо mg 5,0 0,65 
 Цинк mg 3,9 0,51 
 Мед µg 380 50,0 
 Манган µg 40,0 0,00 
 Флуорид1 µg 20,0 0,00 
 Селен µg 22,0 2,9 
 Хром1 µg 5,3 0,69 
 Молибден1 µg 9,3 1,2 
 Йод µg 95,0 12,4
1 естествено съдържание
Стойностите от анализа могат да варират, което е 
обичайно при използване на естествени продукти.

Съставки: обезмаслено мляко на прах, лактоза, растителни 
масла (палмово, рапично, слънчогледово, нишесте, олио от 
палмови ядки, рибено масло, холин битартрат, натриев 
хлорис, масло от Mortierella alpina, L-триптофан, калциеви 
соли на ортофосфорна киселина, L-цистин, инозитол, калиев 
хлорид, калиев цитрат, таурин, магнезиев оксид, железен 
сулфат, L-карнитин, цинков сулфат, ниацин, пантотенова 
киселина, DL - алфа - токоферол ацетат, натриев L-аскорбат, 
тиамин, меден сулфат, рибофлавин, пиридоксин 
хидрохлорид, холекалциферол, ретинил ацетат, фолиева 
киселина, калиев йодат, манганов сулфат, фитоменадион, 
натриев селенат, биотин, цианокобаламин.

ВАЖЕН СЪВЕТ
Кърменето представлява най-доброто хранене за Вашето 
бебе. Посъветвайте се с Вашия педиатър или акушерка, 
ако искате да използвате  храна за кърмачета. Хумана AR е 
на базата на проеини от краве мляко и затова не е 
подходящо при алергия към протеините от краве мляко, 
лактозна непоносимост или нарушения на глюкозния и 
галактозен метаболизъм. Подходящо е като единствен 
източник на хранене за бебета от деня на раждането и след 
6-тия месец като допълнение към храната. Само за 
ентерално хранене. Да не се използва в комбинация с 
други сгъстители на храната.

Ние обичаме бебетата
Всеки ден ние черпим вдъхновение от майки и бебета. Ние 
слушаме какви очаквания имат родителите и се 
ръководим от потребностите на бебетата. Ние знаем, че 
кърменето несъмнено е най-добрият начин за хранене на 
Вашето бебе.  За бебета със специални хранителни нужди 
ние разработихме линията Хумана Експерт, основавайки се 
на повече от 65 години опит. Хумана е водена от 
най-съвременните знания както за природата, така и от 
науката, за да предложи специална храна, която е в полза 
на хранителните нужди на бебетата.

Хумана AR трябва да се използва само под лекарски 
контрол.

Опаковано в защитена атмосфера.
Нивата на пълнене варират по технически причини.
Когато се съхранява на сухо и хладно място, срокът на 
годност на оригиналната опаковка е:
Вижте дъното на картонената кутия.
След отваряне: да се използва до 3 седмици.
Контролирано качество в Германия.

Нашето обещание за свежест 
Този продукт е опакован в херметически затворени, 
непроницаеми за светлина опаковки от фолио в 
контролирана атмосфера, с цел осигуряване свежест на 
продукта в най-висока степен. След отваряне, винаги 
затваряйте правилно вътрешната опаковка и 
съхранявайте на сухо и хладно място. Използвайте 
съдържанието на отворената опаковка до 3 седмици.

Изхвърляне
Изхвърляйте картонената кутия само, ако сте използвали 
цялото съдържание, тъй като тя съдържа важна 
информация за употреба и дозировка. Помогнете ни да 
опазим околната среда като изхвърляте правилно 
опаковката:
•  Поставете вътрешната опаковка и мерителната лъжичка 
в контейнера за рециклиране.
•  Поставете картонената кутия в контейнера за хартия.
Много благодарим! 

Производител:
Humana GmbH, 26911 Brake,  Германия 

Дистрибутор: 
МагнаФарм България ЕАД, София 1271, бул. Рожен 24, 
България, тел. 02/890 39 13

Нетно количество: 400 g

1 oпаковка = 30 бутилки от 100 ml


