
ژەم
گرنگە بڕی دروستی شیری پاودەر بەشێوەیەکی ڕێژەیی بۆ بڕی ئاوەکە بەکاربێنێت. دەکرێت زێدە بەکارهێنانی 

پاودەر ببێتە مایەی قەبزی. دەکرێت کەم بەکارهێنانی پاودەرەکە ببێتە مایەی کەم وزەیی و بەدخۆراکی 
منداڵەکەت.

       بڕی ژەمەکەپاودەرئاو
65 ملل2 پلە60 ملل
100 ملل3 پلە90 ملل

135 ملل4 پلە120 ملل
165 ملل5 پلە150 ملل
200 ملل6 پلە180 ملل
235 ملل7 پلە210 ملل
265 ملل8 پلە240 ملل

قەبارەی عەیارە 8 ملل = 4.3 گرام 
هەمیشە ئەو عەیارەیە بەکاربێنە کە 

پلەدارە. 

BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 SensiPro

ئامادەکردن

12345678
هەمیشە دەستەکانت بشۆ 

پێش ئامادەکردنی 
 BabySemp 1/
 BabySemp 1

 Lemolac/
 BabySemp 1

SensiPro.

دڵنیابە لەوەی گۆی 
مەمکە مژەکە، 

بوتڵەکە، و دەفرەکە 
خاوێنن.

ئاوی سارد بکوڵێنە. 
چاوەڕێبە هەتا سارد 

دەبێتەوە بۆ پلەی 
 گەرمی خواردن 

)40 پلەی سەدی(

ئاوی ناو بوتڵی 
شیردانەکە پێوانە 

بکە.

بڕی دروستی شیرە 
پاودەرەکە بکەرە نێو 

بوتڵەکە. هەمیشە 
لەیادت بێت ئاستەکە 

سەرڕێژ نەکات.

بوتڵەکە دابخە و 
ڕایوەشێنە/تێکەڵی بکە 

هەتا شیرە پاودەرەکە 
دەتوێتەوە.

بزانە تێکەڵەکە زۆر گەرم نییە بە 
دڵۆپاندنی بڕێکی کەم بۆ سەر 

دیوی ناوەوەی سەر مەچەکت. 
خۆت تامی بکە پێش ئەوەی 

بیدەیت بە منداڵەکەت. هەمیشە 
منداڵەکەت لە باوەشتدا دابنێ 

کاتێک شیری پێدەدەیت.

 BabySemp کاتێک
بدە بە منداڵەکەت کە 
تازە ئامادە کرابێت. 

 نابێت پاشماوەکان بدەیت 
بە منداڵەکەت.

بڕەکە چەند زۆر بێت؟
ئەو بڕانەی الی خواروو نزیکەیین، لەبەرئەوەی مندااڵن جیاوازن لەو بڕەدا کە بەکاریدەبەن. هەروەک شیردانی 
سروشتی، ئەو دایکوباوکەی شیردەدات بە منداڵەکەی دەشێت لێگەڕی منداڵەکە خۆی چەندەی پێدەخورێت وچەند 
زوو زووش دەیەوێت با بخوات. خودی منداڵەکە ڕێکی دەخات بە پێی پێویستی چەند وەردەگرێت. بۆیە، دەبێت 

ئەو خشتەیە وەک ڕێنمایی بەکاربهێنرێت.

ژمارەی ژەمەکان لە بڕ بۆ هەر ژەمێکتەمەنی منداڵ
ڕۆژێکدا

بڕ بۆ هەر ڕۆژێک

400-700 ملل5-806-150 ملل0-1 مانگ
600-800 ملل1005-160 ملل2-1 مانگ
700-1000 ملل1405-200 ملل 2-4 مانگ
700-1200 ملل4-1405-250 ملل4-6 مانگ

بەکارهێنان
هەمیشە لەگەڵ بنکەی لەشساغی مندااڵندا ڕاوێژکاری بکە دەربارەی خۆراکی منداڵەکەت. دەبێت 

BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 SensiPro وەک تەواوکەرێک یان 
وەک جێگرەوەیەکی شیردانی سروشتی بەکاربهێنرێت بەپێی پێشنیارەکانی بنکەی چاودێری تەندروستی مندااڵن 

یان پزیشکێکی مندااڵن بۆ ئەوەی پێداویستیە خۆراکیەکانی مندااڵن هەتا تەمەنی شەش مانگی بەدەست بێنێت. 
ڕێژەی ترشی BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 SensiPro نزمە. ئەمەش بەشێوەیەکی 

BabySemp 1/ بەشەکی پڕۆتینەکە دەشکێنێت و نەرمی دەکاتەوە. دەکرێت ئەمە لە گیراوەی ئامادەکراوی
BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 SensiPro دا ببینرێت، بەوەی کەمێک قورس و تۆخە.

لەپێناوی بەدەستهێنانی باشترین کواڵیتی، دەبێت شیری منداڵ بە تازەیی ئامادە بکرێت و لەماوەی یەک کاتژمێردا 
بەکاربهێنرێت. 

 BabySemp 1 SensiPro گرنگە:  دڵنیابیتەوە لەوەی ئاوەکە سارد کراوەتەوە هەتا 40 پلەی سەدی پێش ئەوەی
 Lactobacillus Reuteri ی تێکەڵ بکرێت. پلەی گەرمی بەرز کاریگەریی کەڵچەری بەکتریایی چاالکی

®Protectis هەروەک Semper Magdroppar الواز دەکات.

وردە ئامۆژگاری! ئامادەکردنی خێرا
1. ئاوی سارد بکوڵێنە.

2.  نیوەی ئاوە گەرمەکە بپێوە لەناو بوتڵی شیردانەکەدا و ئاوی کواڵوی ساردکراوەی تێبکە هەتا دەگاتە ئاستی 
دروستی بڕەکە. بڕی دروستی شیرە پاودەرەکە بکەرە نێو بوتڵەکە. هەمیشە لەیادت بێت ئاستەکە سەرڕێژ 

نەکات.
3. بوتڵەکە باش دابخە و ڕایوەشێنە هەتا شیرە پاودەرەکە دەتوێتەوە.

4.  بپشکنە بزانە تێکەڵەکە زۆر گەرم نییە نە دڵۆپاندنی بڕێکی کەم بۆ سەر دیوی ناوەوەی سە مەچەکت. 
هەمیشە تامی بکە پێش ئەوەی بیدەیت بە منداڵەکەت.

ماوەی بەسەرچوون
ڕێکەوتی بەسەرچوونی شیرەکە لەسەر بەشی سەرەوەی پاکەتەکە نووسراوە. دەبێت پاکەتی کراوە لە ماوەی 

یەک مانگدا بەکاربهێنرێت. 

هەڵگرتن
لە شوێنێکی وشکی تاریکدا و لە پلەی گەرمی ژووردا هەماری بکە. هەمیشە شیرە پاودەرەکە لە پاکەتە 

ئەسڵیەکەیدا هەڵبگرە. شوێنێکی زیرەکانە دانراوە بۆ عەیارەکە لەناو قەباغەکەدا.

هەر پرسیار یان سەرنجێکتان هەیە؟
پەیوەندیمان پێوە بکە! Semper AB • تەلەفۆن  00 20 020-62

konsumentkontakt@semper.se 
www.semperbarnmat.se

توێژینەوە و پەرەپێدان بە ڕاوێژ لەگەڵ پزیشکانی مندااڵن
ڕەنگە مندااڵنی کەم تەمەن لە دروستکردنی ڕێژەی پێویستی ترشە چەورییەکانی ئۆمێگا DHA( 3( و ئۆمێگا 6 )ARA( کێشەیان هەبێت. 
هەر بەم هۆیەیە، ئەم مادانە لە هەموو بەرهەمەکانی BabySemp 1 لەگەڵ نیوکلیۆتید و GOS )گاالکتۆ-ئۆلیگۆساکارید/ڕیشاڵ( دا هەبن.

تەماشای ڤیدیۆی 
ئامادەکردنەکەی ئێمە 

بکە )بە سویدی(.
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شیری کۆرپە لە سەرەتای لەدایکبوونەوە


