
Bebiko PRO+ 1 задовольняє потреби вразливих, маленьких животиків завдяки використанню процесу LACTOFIDUS , 
натхненному природним явищем молочної ферментації.

Bebiko PRO+ 1 являє собою повноцінну поживну формулу*. 
* Згідно із законодавством, як і інші дитячі суміші. 

Грудне вигодовування є найкращим способом годування немовлят. Продукт підходить для немовлят від народження,  якщо
вони не знаходяться на грудному вигодовуванні. Зверніть увагу на гігієну перших зубів, особливо перед сном.
Bebiko PRO+ 1, як і інші початкові дитячі суміші, слід застосовувати після консультації з лікарем. 

Bebiko PRO + 1 Nutriflor Expert - це початкова дитяча суміш від народження

Вік дитини Кількість порцій
на день 

Вода (мл) Кількість мірних
ложок на порцію

1 місяць 7 90-120 3-4

2-3 місяців 6 120 4

4 місяці 6 150 5

5-6 місяців 4 180 6

100 мл Bebiko PRO+ 1 = 90 мл води + 3 мірні ложки. 
1 мірна ложка = 4,6 г

Якщо лікарем не рекомендовано інше:

СКЛАДНИКИ:
Лактоза з молока, сухе знежирене молоко, демінералізована сироватка з 
молока в порошку, високоолеїнова соняшникова олія, галактоолігосахариди з 
молока (9,0 %), кокосова олія, ріпакова олія, концентрат молочної сироватки, 
соняшникова олія, білок молока, фрукто-олігосахариди (0,6%), 
риб’ячий жир, кальцій, олія з Mortierella alpina, хлорид холіну, 
калій, натрій, магній, вітамін С,  емульгатор (соєвий лецитин),  
інозитол, L-триптофан, залізо, цинк, L-карнітин, цинк, антиоксидант 
(аскорбілпальмітат), вітамін Е, пантотенова кислота, ніацин,  
мідь, вітамін А, тіамін, рибофлавін, вітамін В6, йод, 
фолієва кислота, селен, марганець, вітамін К, вітамін D, 
біотин, вітамін В12.
Без пальмової олії.
Без консервантів і барвників*
Без підсилювачів смаку*
*Як і у випадку з усіма початковими
дитячими сумішами, згідно із законодавством.

Термін зберігання: дата вказана на упаковці



Думаючи про вразливі животики малюків, ми створили молочну суміш в порошку – Bebiko NUTRIflor PRO+ 2 - нашу найніжнішу
формулу для крихітних животиків, серед наступних дитячих сумішей Bebiko.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:
Продукт підходить для немовлят старше 6 місяців. Цей продукт не підходить в якості замінника грудного молока протягом

перших шести місяців життя дитини. Продукт повинен бути лише частиною різноманітного раціону немовляти. 
Грудне вигодовування – то найбільш підходящий спосіб годування немовлят. Рішення про введення прикорму, особливо у 
віці до 6 місяців життя, слід приймати після консультації з лікарем з урахуванням індивідуальних потреб немовляти. 

Вік дитини Кількість порцій
на день 

Вода (мл) Кількість мірних
ложок на порцію

7 місяців і 
старше

3 210 7

100 мл Bebiko PRO+ 2 = 90 мл води + 3 мірні ложки.
1 мірна ложка = 4,7 г

ТАБЛИЦЯ ХАРЧУВАННЯ
Bebiko PRO+ 2 наступна дитяча суміш в порошку.
Значення, наведені в таблиці, є орієнтовними. Розмір і кількість прийомів їжі
достосуйте до потреб вашої дитини.

Якщо лікарем не рекомендовано інше:

СКЛАДНИКИ:
Лактоза з молока, сухе знежирене молоко, демінералізована сироватка з 
молока в порошку, високоолеїнова соняшникова олія, галактоолігосахариди з 
молока (8,4 %), кокосова олія, ріпакова олія, соняшникова олія, концентрат 
молочної сироватки, фрукто-олігосахариди (0,6%), кальцій, білок молока, 
риб’ячий жир, калій, хлорид холіну, магній, натрій, вітамін С, інозитол,  
емульгатор (соєвий лецитин),  L-триптофан, залізо, цинк, L-карнітин, 
антиоксидант (аскорбілпальмітат), пантотенова кислота, ніацин,
вітамін Е, мідь, тіамін, вітамін А, рибофлавін, вітамін В6, йод, 

фолієва кислота, марганець, селен, вітамін К, вітамін D, біотин, 
вітамін В12.
Без пальмової олії.
Без консервантів і барвників*
Без підсилювачів смаку*
*Як і у випадку з усіма початковими
дитячими сумішами, згідно із законодавством.

Термін зберігання: дата вказана на упаковці

Bebiko PRO+ 2  Nutriflor Expert - це наступна дитяча суміш для дітей старше 6 місяців



Bebiko NUTRIflor PRO+ 3 – це наша найніжніша формула серед дитячих сумішей Bebiko після 1 року життя. 

Завдяки унікальному складу інгредієнтів, які підтримують правильний розвиток дитини, вона задовольняє потреби животика, 
що ще розвивається.

Продукт підходить для дітей старше 1 року. Різноманітне і збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя важливі
для здоров’я дитини. 

Вік дитини Кількість порцій
на день 

Вода (мл) Кількість мірних
ложок на порцію

1-2 роки 2 180 6

100 мл Bebiko PRO+ 3 = 90 мл води + 3 мірні ложки.
1 мірна ложка = 4,8 г

ТАБЛИЦЯ ХАРЧУВАННЯ
Якщо лікарем не рекомендовано інше, Bebiko PRO+ в порошку має бути 
приготовлено відповідно до наведеної нижче таблиці:

Якщо лікарем не рекомендовано інше:

СКЛАДНИКИ:
Лактоза з молока, сухе знежирене молоко, демінералізована сироватка з 
молока в порошку, високоолеїнова соняшникова олія, галактоолігосахариди з 
молока (8,4 %), кокосова олія, ріпакова олія, соняшникова олія, концентрат 
молочної сироватки, фрукто-олігосахариди (0,6%), кальцій, білок молока, 
риб’ячий жир, калій, хлорид холіну, магній, натрій, вітамін С, інозитол,  
емульгатор (соєвий лецитин),  L-триптофан, залізо, цинк, L-карнітин, 
антиоксидант (аскорбілпальмітат), пантотенова кислота, ніацин, 
вітамін Е, мідь, тіамін, вітамін А, рибофлавін, вітамін В6, йод,
фолієва кислота, марганець, селен, вітамін К, вітамін D, біотин, 
вітамін В12.
Без пальмової олії.
Без консервантів і барвників*
Без підсилювачів смаку*
*Як і у випадку з усіма початковими
дитячими сумішами, згідно із законодавством.

Bebiko PRO+ 3 Nutriflor Expert - це дитяча суміш для дітей старше 1 року

Термін зберігання: дата вказана на упаковці



СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ МОЛОКА: 

КРОК 1: Вимийте руки, прокип’ятіть мірну ложку, пляшку і соску у воді протягом 10 хвилин або
скористайтеся стерилізатором.
КРОК 2: Кип’ятіть питну воду протягом 5 хвилин і дайте їй охолонути до температури приблизно 40 
°C.
КРОК 3: Перевірте дані у таблиці харчування і налийте точну кількість води в пляшку.
КРОК 4: Завжди користуйтеся тільки мірною ложкою, що входить до комплекту.
КРОК 5: Додайте точну кількість гладких, неспресованих мірних ложок продукту. Дотримуйтесь
значень, наведених у таблиці харчування.
КРОК 6: Закрийте пляшку і енергійно струсіть протягом 10 секунд, тримаючи вертикально, поки
порошок повністю не розчиниться*. Одягніть соску на пляшку.
КРОК 7: Перевірте температуру продукту внутрішньою стороною зап’ястя. Промийте пляшку
і соску (чи чашку**) відразу після використання.

* у випадку з Bebiko Nutriflor Extra Care AR на кроці 6, після розчинення продукту необхідно залишити продукт 
приблизно на 7 хвилин, поки він не загусне, а потім знову обережно струсити готовий продукт. 
** Після 1 року бажано давати рідину з відкритої чашки.


