በይቢ ሰምፕ 1 BabySemp 1
በይቢ ሰምፕ 1 ለሞላክ BabySemp 1 Lemolac
በይቢ ሰምፕ 1 ለሞላክሰንስኢፕሮ
BabySemp 1 Lemolac SensiPro
ካብ ግዜ ምውላድ ጀሚሩ ንጡብ ኣደ ዚትክእ ጸባ
40 ዲግሪ ሰንቲግረይድ

ከምዚ ግበር

1

2

በይቢ ሰምፕ 1 ቅድሚ
ምቕራብካ ኩሉ ግዜ
ኣእዳውካ ተሓጸብ
በይቢ ሰምፕ 1 ለሞላክ
ለሞላክሰንስኢፕሮ

3

ኩሉ ግዜ እቲ ቺቸቶን
ወይ ጡጦን ከምኡውን
እቲ ጥርሙዝን እቲ
መፍልሕ ማይን ጽሩይ
ምዃኑ ኣረጋግጽ።

ዝሑል ማይ ኣምጺእካ
ኣፍልሓዮ: ደሓር ክሳዕ
ዚለብጥ ተጸበ: ማለት
ክሳዕ ናይቲ ኣከባቢ
ሙቐት ዚሕዝ።

4

ነቲ ማይ
ኣብቲ
ጥርሙዝ
ገልቢጥካ
ዓቅኖ።

8 ሚ.ሊ = 4.3 ግራም

5

6

ዕቁን (ናይ ጸባ) ሓርጭ
ኣብቲ ጥርሙዝ
ኣእቱ። እቲ ሓርጭ
ኣብቲ መዐቀኒ ማንካ
ኪኹመር ኣይግባእን:
ለጥ ኣብሎ።

ናይ መዐቀኒ ሰሌዳ

7

ነቲ ጥርሙዝ ምስ
መላእካዮ እቲ
ሓርጭ መታን
ኪሓቅቕ ነቲ
ጥርሙዝ ሕቖኖ።

እቲ ፈሳሲ ኣዚዩ
ውዑይ ከይከውን
ኣብ ጎምቦ ኢድካ
ጥብ ጥብ ብምባል
ኣረጋግጽ።

ናይ ዓቐናት ሰሌዳ

ማይ
ሓርጭ
እኹል ዓቐን ነቲ እተዳለወ መዐቀኒ
60 ሚ.ሊ 2 መዐቀኒ 100 ሚ.ሊ
90 ሚ.ሊ 3 መዐቀኒ
65 ሚ.ሊ ማንካ ተጠቐም!
120 ሚ.ሊ 4 መዐቀኒ 135 ሚ.ሊ ብዝሒ ናይቲ ሓርጭ ምስቲ ማይ ዚመጣጠን
150 ሚ.ሊ 5 መዐቀኒ 165 ሚ.ሊ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ከመይሲ ኣዚዩ
180 ሚ.ሊ 6 መዐቀኒ 200 ሚ.ሊ ብዙሕ ሓርጭ: ድርቀት ከስዕብ ይኽእል እዩ።
210 ሚ.ሊ 7 መዐቀኒ 235 ሚ.ሊ ኣዚዩ ውሑድ እንተ ኾይኑ ድማ እቲ ህጻን እኹል
240 ሚ.ሊ 8 መዐቀኒ 265 ሚ.ሊ ጸዓትን መኣዛን ኣይረክብን ኣሎ ማለት እዩ።
ኣገዳሲ! እታ ኣደ: ከተጥቡ ትኽእል እንተ ኾይና: ናይ
ጡብ ጸባ ነቲ ህጻን ኣዚዩ ዝበለጸ መግቢ እዩ።

ኣጠቓቕማ
ብዛዕባ ናይ ህጻን መግቢ ብዚምልከት ኩሉ ግዜ ምስቲ ናይ ህጻናት ክሊኒክ ተመያየጥ።
በይቢ ሰምፕ 1 በይቢ ሰምፕ 1 ለሞላክ በይቢ ሰምፕ 1 ለሞላክሰንስኢፕሮ ብመሰረት ናይ
BVC ወይ ናይ ሓኪም ህጻናት ምኽሪ ነቲ ካብ ጡብ ኣደ ዚርከብ ጸባ ከም ተወሳኺ ወይ
ከም መተካእታ እዩ ኪውሰድ ዘለዎ። ነቶም ክሳዕ 6 ኣዋርሕ ዝዕድመኦም ህጻናት ድማ ነቲ
ናይ መግብነት ጠለባት ይምልኣሎም።
እቲ ኣብ በይቢ ሰምፕ 1 ለሞላክ / ለሞላክሰንስኢፕሮ ዚርከብ ፕሮቲን ብምጸት ስለ
እተሰባበረ: እቲ ጸባ ኣዚዩ ፈኲስ እዩ። ስለዚ ኸኣዩ እቲ እተሰርሐ በይቢ ሰምፕ 1
ለሞላክ / ለሞላክሰንስኢፕሮ ቅሩብ ፈርሸኽሸኽ ዚብል ዚመስል።

መምርሒ! ቅልጡፍ ክትበልዖ እትኽእል ሙቐት ዘለዎ መግቢ ህጻን
1. ዝሑል ማይ ኣምጺእካ ኣፍልሓዮ
2. ፍርቂ ናይቲ ዝፈልሐ ማይ ኣብቲ ጥርሙዝ ገልብጦ: ብድሕሪኡ ፈሊሑ

ዝዘሓለ ማይ ኣምጺእካ ብልክዕ ዓቐን ሓውሰሉ። ደሓር ልክዕ ዓቐን ናይ ጸባ
ሓርጭ ኣእትወሉ።
3. ነቲ ጥርሙዝ ምስ መላእካዮ እቲ ሓርጭ መታን ኪሓቅቕ ነቲ ጥርሙዝ
ሕቖኖ።
4. እቲ ፈሳሲ ኣዚዩ ውዑይ ከይከውን ኣብ ጎምቦ ኢድካ ጥብ ጥብ ብምባል
ኣረጋግጽ። ቅድሚ ነቲ ህጻን ምሃብካ: ኩሉ ግዜ ባዕልኻ ጠዓሞ።

ዕድመ ህጻን
0.1 ወርሒ
0.2 ወርሒ
0.4 ወርሒ
0.6 ወርሒ

መጠን መግቢ
80-150 ሚ.ሊ
100-160 ሚ.ሊ
140-200 ሚ.ሊ
140-250 ሚ.ሊ

ብዝሒ ግዜ ንመዓልቲ ብዝሒ መጠን* ንመዓልቲ
400-700 ሚ.ሊ
600-800 ሚ.ሊ
700-1000 ሚ.ሊ
700-1200 ሚ.ሊ

5-6
5
5
4-5

* እቲ ኣብቲ ሰሌዳ ዘሎ መጠን: ብሓፈሻ እዩ: ህጻናት ክሳዕ
ክንድዚ ዚበዝሕ ኣይበልዑን እዮም። ከምኡውን እተን ኣዴታት
ነቶም ዚጠብዉ ህጻናት ከም መተካእታ ነዚ ጸባዚ ኪህባኦም
ከለዋ: እቶም ህጻናት ነቲ ዚወስዱዎ መጠንን ብዝሒ ግዜን
ባዕላቶም ኪውስኑዎ ኪገድፋኦም ይግባእ። እቲ ህጻን ከከም
ዘድልዮ ነቲ ዚበልዖ ባዕሉ ይወስን። ስለዚ: እቲ ሰሌዳ ከም ዝለዓለ
መዓቀኒ ጥራይ እዩ ከገልግል ዘለዎ።
እቲ ጸባ ግዜኡ ዚወድቀሉ እዋን

እቲ ናይ ግዜ ምውዳቕ ኣብቲ ባኮ ናይቲ ላዕለዋይ ቦታ ተጻሒፉ ኣሎ። እቲ ባኮ
ሓንሳእ ምስ ተኸፍተ: ንሓደ ወርሒ ጥራይ እዩ ከገልግል ዘለዎ።

ምዕቋር
ኣብ ድሩቕን ጸልማትን ኣብ ኣዚዩ ውዑይ ዘይኮነ ቦታን ኪቕመጥ ይግባእ። ነቲ
ሓሪጭ ጸባ: ካብቲ ባኮ ኣውጺእካ ኣብ ካልእ ኣይተቐምጦ።

ሕቶ ወይ ርእይቶ ኣሎካዶ?
ክትድውለልና ትኽእል ኢኻ!
ሰምፐር ኦ ቤ Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

ተሌ. 020-62 20 00
www.semperbarnmat.se

ነቲ ናይ ኣተጋጋብራ ፊልምና
ተመልከቶ

OMEGA ኦመጋ 3&6
GOS
ኑክለዮቲደር
NUKLEOTIDER

8

በይቢ ሰምፕ ነቲ ህጻን
ክትህቦ ከሎኻ ሓድሽ
እተሰርሐ ኪኸውን
ኣለዎ። ነቲ ዝተርፍ
ፈሳሲ ድማ ክዓዎ።

ምርምርን ምዕባለን ምስ ሓኪም ህጻናት ብምትሕብባር
ነኣሽቱ ህጻናት ነቲ ኦመጋ-3 (DHA) ከምኡውን ኦመጋ-6 (ARA) እተባህለ ቀመማዊ መኣዛታት ኣብ ኣካላቶም
ብእኹል መጠን ባዕላቶም ኪሰርሑዎ ኣይክእሉን። ስለዚ እዚ ቀመማትዚ ኣብቲ በይቢ ሰምፕ 1/ በይቢሰምፕ
1 ለሞላክ / በይቢሰምፕ 1 ለሞላክሰንስኢፕሮ ኣሎ። በይቢ ሰምፕ 1/ በይቢሰምፕ 1 ለሞላክ / በይቢሰምፕ 1
ለሞላክሰንስኢፕሮ: ኑክለዮቲደርን GOS እተባህሉ ቀመማት እውን ኣለዎ።

