
Якщо лікар діагностував у вашої дитини надмірне зригування і рекомендував використовувати відповідний продукт для цього, 
проконсультуйтеся з ним щодо застосування Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare.
Для немовлят від народження.

Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare дозволяє зменшити зригування, за допомогою загусника, камеді рожкового дерева, завдяки
чому їжа залишається в шлунку дитини.
Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare призначений для дієтичного лікування зригувань і повинен використовуватися під наглядом
лікаря.

Bebiko Nutriflor Extra Care AR - це харчування спеціального медичного
призначення

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

7 місяців і 
старше

3 210 7

1 мірна ложка = 4,5 г = 92 кДж (22 ккал)
100 мл Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare = 90 мл води + 3 мірні ложки = 276 кДж (66 ккал)

ТАБЛИЦЯ ХАРЧУВАННЯ
Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare в порошку.
Дотримуйтесь таблиці харчування. Вона показує середній розмір і кількість
прийомів їжі немовлям протягом дня. 

Якщо лікарем не рекомендовано інше:

СКЛАДНИКИ:
Лактоза з молока, сухе знежирене молоко, демінералізована сироватка з 
молока в порошку, пальмова олія з сертифікованих культур, кокосова олія, 
ріпакова олія, загусник ( камедь рожкового дерева), соняшникова олія, 
високоолеїнова соняшникова олія, концентрат молочної сироватки, кальцій, 
риб’ячий жир, білок молочної сироватки, натрій, олія з Mortierella alpina,
хлорид холіну, калій, вітамін С, магній, емульгатор (соєвийлецитин), 
інозитол, таурин, залізо, L-триптофан, цинк, L-карнітин, натрієва сіль
уридин-5'-фосфорної кислоти, вітамін Е, цитидин-5'-монофосфорна 
кислота, натрієва сіль інозин-5'-фосфорної кислоти, пантотенова 
кислота, аденозин- 5'-фосфорної кислоти, ніацин, натрієва сіль
гуанозин-5'-фосфорної кислоти, мідь, вітамін А, тіамін, 
вітамін В6, рибофлавін, фолієва кислота, йод, марганець, 
селен, вітамін К, вітамін D, біотин, вітамін В12

Термін зберігання: дата вказана на упаковці



Якщо лікар діагностував у вашої дитини коліки та закрепи  і рекомендував використовувати відповідний продукт для цього, 
проконсультуйтеся з ним щодо застосування Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare.

Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare усуває проблеми з травленням маленького животика завдяки додаванню унікальної
суміші клітковини GOS / FOS 9: 1, бета-пальмітату, частково гідролізованого білка і зниженого рівня лактози.
Суміш Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare призначена для дієтичного лікування кольок або закрепів і повинна 
використовуватися під наглядом лікаря.
Для немовлят від народження.

Bebiko Nutriflor Extra Care Comfort - це харчування спеціального медичного
призначення

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

7 місяців і 
старше

3 210 7

100 мл Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare = 90 мл води + 3 мірні ложки =  277 кДж (66 ккал)
1 мірна ложка = 4,6 г = 92 кДж (22 ккал)

ТАБЛИЦЯ ХАРЧУВАННЯ
Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare в порошку.
Дотримуйтесь таблиці харчування. Вона показує середній розмір і кількість
прийомів їжі немовлям протягом дня.

Якщо лікарем не рекомендовано інше:

СКЛАДНИКИ:
гідролізат білка сироватки з молока, рослинне олії (пальмова, ріпакова, 
соняшникова, високоолеїнова соняшникова, кокосова), сироп глюкози, 
галактоолігосахариди з молока (9,87%), мальтодекстрин, крохмаль
картопляний, крохмаль кукурудзяний, лактоза з молока, фрукто-
олігосахариди (0,62%), риб’ячий жир, калій, кальцій, хлорид холіну, олія з 
Mortierella alpina, магній, натрій, вітамін С, інозитол, залізо, L-карнітин, 
цинк, вітамін Е, пантотенова кислота, ніацин, мідь, рибофлавін, 
емульгатор (соєвий лецитин), вітамін А, тіамін, вітамін В6, йод, 
фолієва кислота, марганець, селен, вітамін К, вітамін D, біотин, 
вітамін В12

Термін зберігання: дата вказана на упаковці



Думаючи про дитину, яка не знаходиться на грудному вигодовуванні і має ризик виникнення алергії на білок коров’ячого
молока, ми створили гіпоалергенну початкову дитячу суміш - Bebiko HA 1 NUTRIflor EXTRAcare. 

Bebiko HA 1 NUTRIflor EXTRAcare не слід вводити в раціон немовлят з алергією на білок коров’ячого молока. 

Bebiko Nutriflor Extra Care HA 1 - дитяча суміш для немовлят з ризиком
виникнення алергії

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

7 місяців 3 210 7

100 мл Bebiko HA 1 NUTRIflor Expert = 90 мл води + 3 мірні ложки =  275 кДж (66 ккал)
1 мірна ложка = 4,6 г = 92 кДж (22 ккал)

ТАБЛИЦЯ ХАРЧУВАННЯ
Bebiko Nutriflor Extra Care HA 1 в порошку.
Дотримуйтесь таблиці харчування. Вона показує середній розмір і кількість
прийомів їжі немовлям протягом дня. 

Якщо лікарем не рекомендовано інше:

СКЛАДНИКИ:
концентрат гідролізованого сироваткового білка з молока, лактоза з 
молока, галактоолігосахариди з молока (8,78%), крохмаль, пальмова олія, 
ріпакова олія, кокосова олія, соняшникова олія, емульгатор (моно- та 
дигліцериди жирних кислот, етерифіковані лимонною кислотою), фрукто-
олігосахариди (0,62%), калій, кальцій, олія з Mortierella alpina, риб’ячий
жир, хлорид холіну, вітамін С, емульгатор (соєвий лецитин), таурин, 
інозитол, залізо, цинк, натрієва сіль уридин-5'-фосфорної кислоти, 
цитидин-5'-монофосфорна кислота, вітамін Е, 
аденозин-5'-фосфорної кислоти, натрієва сіль
інозин-5'-фосфорної кислоти, L-карнітин, ніацин, 
натрієва сіль гуанозин-5'-фосфорної кислоти, 
пантотенова кислота, біотин, мідь, фолієва кислота, 
вітамін А, рибофлавін, тіамін, вітамін D,  
вітамін В6, марганець, йод, вітамін К, селен

Термін зберігання: дата вказана на упаковці



Думаючи про дітей, які не знаходяться на грудному вигодовуванні, і старше 6 місяців, ми створили наступну дитячу суміш
Bebiko HA 2 NUTRIflor EXTRAcare. 

Bebiko HA 2 NUTRIflor EXTRAcare не слід вводити в раціон немовлят з алергією на білок коров’ячого молока.

Bebiko Nutriflor Extra Care HA 2 - наступне молоко для немовлят і дітей з ризиком
виникнення алергії, для немовлят і дітей старше 6 місяців

100 мл Bebiko HA 2 NUTRIflor Expert = 90 мл води + 3 мірні ложки = 285 кДж(68 ккал)
1 мірна ложка = 4,9 г = 95 кДж (23 ккал)

ТАБЛИЦЯ ХАРЧУВАННЯ
Bebiko HA 2 NUTRIflor EXTRAcare - це дитяча суміш в порошку
Дотримуйтесь таблиці харчування. Вона показує середній розмір і кількість
прийомів їжі немовлям протягом дня.

Якщо лікарем не рекомендовано інше:

СКЛАДНИКИ:
концентрат гідролізованого сироваткового білка з молока, лактоза з 
молока, крохмаль, галактоолігосахариди з молока (8,12 %),  пальмова
олія, ріпакова олія, кокосова олія, соняшникова олія, фрукто-
олігосахариди (0,57%), емульгатор (моно- та дигліцериди жирних кислот, 
етерифіковані лимонною кислотою), калій, кальцій, риб’ячий жир,
олія з Mortierella alpina, хлорид холіну, вітамін С, таурин,
емульгатор (соєвий лецитин), залізо, вітамін Е, цинк, інозитол,
натрієва сіль уридин-5'-фосфорної кислоти, 

цитидин-5'-монофосфорна кислота, аденозин-5'-фосфорної 
кислоти, натрієва сіль інозин5'-фосфорної кислоти, 
L-карнітин, ніацин, натрієва сіль гуанозин-5'-фосфорної
кислоти, пантотенова кислота, біотин, мідь, вітамін А, 
фолієва кислота, рибофлавін, тіамін, вітамін D, 
вітамін В6, йод, марганець, вітамін К, селен

Термін зберігання: дата вказана на упаковці

Вік дитини Кількість порцій
на день 

Вода (мл) Кількість мірних
ложок на порцію

7 місяців і 
старше

3 210 7



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.


