
ዓቐንዓቐን

ምስቲ ብዝሒ ማይ ዝመጣጠን ልክዕ ዓቐን ሓርጭ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ። ኣዚዩ ብዙሕ ሓርጭ ድርቀት ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። ኣዚዩ ውሑድ ሓርጭ እቲ ህጻን እኹል ጸዓትን መኣዛን ንኸይረክብ ክገብር ይኽእል እዩ።

ማይማይ ሓርጭሓርጭ ብዝሒ ክፋል መግቢብዝሒ ክፋል መግቢ

60 ሚ.ሊ. 2 መዐቀኒ 65 ሚ.ሊ.

90 ሚ.ሊ. 3 መዐቀኒ 100 ሚ.ሊ.

120 ሚ.ሊ. 4 መዐቀኒ 135 ሚ.ሊ.

150 ሚ.ሊ. 5 መዐቀኒ 165 ሚ.ሊ.

180 ሚ.ሊ. 6 መዐቀኒ 200 ሚ.ሊ.

210 ሚ.ሊ. 7 መዐቀኒ 235 ሚ.ሊ.

240 ሚ.ሊ. 8 መዐቀኒ 265 ሚ.ሊ.
ዓቐን ማንካ 8 ሚ.ሊ. = 4.3 ግራም። 
ኵሉ ግዜ ነቲ ምስ ዓቃን መጠን 
ዝተዋህበ ማንካ ተጠቀሙ።

በይቢሰምፕ 1 በይቢሰምፕ 1 BabySemp 1BabySemp 1
በይቢሰምፕ 1 ለሞላክ በይቢሰምፕ 1 ለሞላክ BabySemp 1 LemolacBabySemp 1 Lemolac
በይቢሰምፕ 1 ሰንሲፕሮ በይቢሰምፕ 1 ሰንሲፕሮ BabySemp 1 SensiPBabySemp 1 SensiProro
ምድላው

1 2 3 4 5 6 7 8

ቅድሚ ንበይቢሰምፕ 1 ቅድሚ ንበይቢሰምፕ 1 
BabySemp 1/ ምድላውኩም BabySemp 1/ ምድላውኩም 
ኵሉ ግዜ ኣእዳውኩም ተሓጸቡ ኵሉ ግዜ ኣእዳውኩም ተሓጸቡ 
በይቢሰምፕ 1 ለሞላክ በይቢሰምፕ 1 ለሞላክ 
BabySemp 1 Lemolac / BabySemp 1 Lemolac / 
በይቢሰምፕ 1 ሰንሲፕሮ በይቢሰምፕ 1 ሰንሲፕሮ 
BabySemp 1 SensiPro /BabySemp 1 SensiPro /

እቲ መጥበዊ (ኣፍ እቲ መጥበዊ (ኣፍ 
ቺቸቶ)፡ ቺቸቶን ቺቸቶ)፡ ቺቸቶን 
(ጥርሙዝ) መፍልሒ (ጥርሙዝ) መፍልሒ 
ማይ ድስትን ጽሩያት ማይ ድስትን ጽሩያት 
ምህላዎም ኣረጋግጹ።ምህላዎም ኣረጋግጹ።

ዝሑል ማይ ኣፍልሑ ዝሑል ማይ ኣፍልሑ 
ክብላዕ ናብ ዝኽእለሉ ክብላዕ ናብ ዝኽእለሉ 
ሙቐት (ከባቢ40 ° ሙቐት (ከባቢ40 ° 
ዲግሪ) ንኽዝሕል ዲግሪ) ንኽዝሕል 
ግደፍዎግደፍዎ

ነቲ ማይ ኣብ እቲ ነቲ ማይ ኣብ እቲ 
ቺቸቶ ዓቅንዎ።ቺቸቶ ዓቅንዎ።

ልክዕ ዓቐን ሓርጭ ልክዕ ዓቐን ሓርጭ 
ናብቲ ቺቸቶ ወስኽሉ። ናብቲ ቺቸቶ ወስኽሉ። 
ኵሉ ግዜ ነቲ ዓቃን ኵሉ ግዜ ነቲ ዓቃን 
መጠን ክትጥቀሙ ከም መጠን ክትጥቀሙ ከም 
ዘለኩም ዘክሩዘለኩም ዘክሩ

ነቲ ቺቸቶ ዓጺኹም እቲ ነቲ ቺቸቶ ዓጺኹም እቲ 
ሓርጭ ክሳብ ዝሓቅቕ ሓርጭ ክሳብ ዝሓቅቕ 
ጎጽጕጽዎ/ሓውስዎ። ጎጽጕጽዎ/ሓውስዎ። 

ኣብ ውሽጢ ጉንቦ ኢድኩም ቁሩብ ኣብ ውሽጢ ጉንቦ ኢድኩም ቁሩብ 
ብምፍሳስ እቲ ሕዋስ ኣዚዩ ውዑይ ብምፍሳስ እቲ ሕዋስ ኣዚዩ ውዑይ 
ከይከውን ኣረጋግጹ። ቅድሚ ከይከውን ኣረጋግጹ። ቅድሚ 
ንውላድኩም ምሃብኩም ኵሉ ግዜ ንውላድኩም ምሃብኩም ኵሉ ግዜ 
ባዕልኹም ጥዓምዎ ኢኹም። ባዕልኹም ጥዓምዎ ኢኹም። 
ንውላድኩም ክትምግብዎ ከለኹም ንውላድኩም ክትምግብዎ ከለኹም 
ኵሉ ግዜ ኣብ ምናትኩም ሓዝዎ።ኵሉ ግዜ ኣብ ምናትኩም ሓዝዎ።

በይቢሰምፕ BabySemp  በይቢሰምፕ BabySemp  
ብሓድሹ ንምግብና ብሓድሹ ንምግብና 
ቀርብዎ። ዝተረፈ መግቢ ቀርብዎ። ዝተረፈ መግቢ 
ክዑቆር ኣይክእልን እዩ።ክዑቆር ኣይክእልን እዩ።

ክንደይ ብዝሒ ዓቐን መግቢ?ክንደይ ብዝሒ ዓቐን መግቢ?

ዝተፈላለዩ ቈልዑ ዝተፈላለየ መጠን መግቢ ስለ ዘህልኹ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መጠን ግምታዊ እዩ። ልክዕ 
ከምቲ ጸባ ኣደ ክጠቡ ከለዉ፡ መተካእታ ጸባ ኣደ ዝህቡ ወለዲ ንደቆም ክንደይ ዝኣክልን ኣብ ከክንደይ እዋንን 
ክምገቡ ከም ዝደልዩ ባዕሎም ክውስኑ ክገድፍዎም ኣለዎም። ውላድኩም ነቲ ዘድልዮ ብዝሒ ከከም ዘድልዮ 
ባዕሉ ክውስን እዩ። ስለዚ እዚ ሰሌዳ ከም መሓበሪ ጥራይ ክትጥቀምሉ ይግባእ።

ዕድመ ህጻንዕድመ ህጻን መጠን መግቢመጠን መግቢ ብዝሒ ግዜ ንመዓልቲብዝሒ ግዜ ንመዓልቲ ብዝሒ መጠን ንመዓልቲብዝሒ መጠን ንመዓልቲ

0–1 ወርሒ 80–150 ሚ.ሊ. 5–6 400–700 ሚ.ሊ.

1–2 ወርሒ 100–160 ሚ.ሊ. 5 600–800 ሚ.ሊ.

2–4 ወርሒ 140–200 ሚ.ሊ. 5 700–1000 ሚ.ሊ.

4–6 ወርሒ 140–250 ሚ.ሊ. 4–5 700–1200 ሚ.ሊ.

ኣጠቓቕማኣጠቓቕማ

ብዛዕባ ናይ ውልድኩም መግቢ ኵሉ ግዜ ምስ ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ ተማኸሩ። በይቢሰምፕ 1 
BabySemp 1/በይቢሰምፕ 1 ለሞላክ BabySemp 1 Lemolac /በይቢሰምፕ 1 ሰንሲፕሮ BabySemp 1 
SensiPro ፡ ክሳብ ሽዱሽተ ወርሒ ዝዕድሚኦም ህጻናት መኣዛዊ ድልየታቶም ንኽማልኣሎም ብመሰረት ምኽሪ 
ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ ወይ ሓኪም ቈልዑ ከም መመላእታ ወይ መተካእታ ጸባ ኣደ ክጥቀም ኣለዎ። 

በይቢሰምፕ 1 ለሞላክ BabySemp 1 Lemolac /በይቢሰምፕ 1 ሰንሲፕሮ ትሑት መጠን ፒኤች (pH) እዩ ዘለዎ። 
እዚ ብኽፋል ነቲ ፕሮቲን ይሰብሮን ከም ዝፈኵስ ይገብሮን እዩ። እዚ ኣብ ዝተዳለወ በይቢሰምፕ 1 BabySemp 1 
ለሞላክ BabySemp 1 Lemolac /በይቢሰምፕ 1 ሰንሲፕሮ BabySemp 1 SensiPro ኣብቲ ዝተበጽበጸ ሕፍሰት 
ብመልክዕ ዕንኳር ክርአ ይኽእል እዩ። እቲ መተካእታ ጸባ ኣደ ዝበለጸ ንኽኸውን ብሓድሹ ተዳልዩ ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ሰዓት ክቕረብ ኣለዎ።

እቲ መተካእታ ጸባ ኣደ ዝበለጸ ንኽኸውን ብሓድሹ ተዳልዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ክቕረብ ኣለዎ።

ኣገዳሲ፤ኣገዳሲ፤ ቅድሚ ነቲ ለሞላክ/በይቢሰምፕ 1 ሰንሲፕሮ ምሕዋስኩም፡ እቲ ማይ ናብ 40 ዲግሪ ሰልስዩስ ከም 
ዝዘሓለ ኣረጋግጹ ኢኹም። ልዑል ሙቐት ነቲ ውጽኢት ናይ ንጡፍ ምርባሕ ባክተርያ፣  ላክቶባሊስ ሬውተሪ 
ፕሮተክቲስ®፣ ልክዕ ከም ኣብ ሰምፐር ማግድሮፓር የዳኽሞ እዩ።

ምኽሪ! ቅልጡፍ ምድላውምኽሪ! ቅልጡፍ ምድላው

1. ዝሑል ማይ ኣፍልሑ።

2.  ፍርቂ ናይቲ ዝፈልሐ ማይ ዓቂንኩም ናብቲ ቺቸቶ ኣእትውዎን ክሳብ ልክዕ ብዝሒ ዝበጽሕ ፈሊሑ 
ዝዘሓለ ማይ ወስኽሉን።  ናብቲ ቺቸቶ ልክዕ ዓቐን ሓርጭ ወስኽሉ። ኵሉ ግዜ ነቲ ዓቃን መጠን ማንካ 
ክትጥቀሙ ከም ዘለኩም ዘኽሩ።

3. ነቲ ቺቸቶ ጽቡቕ ጌርኩም ዓጺኹም እቲ ሓርጭ ክሳብ ዝሓቅቕ ጎጽጕጽዎ።

4.  ኣብ ውሽጢ ጉንቦ ኢድኩም ቁሩብ ብምፍሳስ እቲ ሕዋስ ኣዚዩ ውዑይ ከይከውን ኣረጋግጹ። ቅድሚ 
ንውላድኩም ምሃብኩም ኵሉ ግዜ ባዕልኹም ጥዓምዎ ኢኹም።

ዝወድቀሉ ዕለትዝወድቀሉ ዕለት

ዝወድቀሉ ዕለት ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ናይቲ መጠቕለሊ ተጻሒፉ ኣሎ። ዝተኸፍተ መጠቕለሊ ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ወርሒ ክሃልኽ ኣለዎ።

ክዘናክዘና

ኣብ ድሩቕን ጸልማትን ንቡር ናይ ክፍሊ ሙቐት ዘለዎ ቦታ ኣቐምጥዎ። ነቲ ሓርጭ ኵሉ ግዜ ኣብቲ ዝመጻሉ 
መጠቕለሊ ኣቐምጥዎ። ኣብቲ መኽደኒ ነቲ ማንካ መቐመጢ ዝከውን ጽቡቕ ቦታ ኣሎ።

ሕቶታትን ርእይቶን ኣለኩም ድዩ?ሕቶታትን ርእይቶን ኣለኩም ድዩ?

ደውሉልና:ደውሉልና: ሰምፐር ኣበ • ቍጽሪ ተሌፎን  020-62 20 00

konsumentkontakt@semper.se 
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ምርምርን ምዕባለን ምስ ሓካይም ቈልዑ ብምምኻርምርምርን ምዕባለን ምስ ሓካይም ቈልዑ ብምምኻር
ዕሸላት ነቲ ነዊሕ- ሰንሰለታዊ ስብሓዊ ኣሲድ ኦመጋ-3 (DHA) ከምኡ’ው ንኦመጋ-6 (ARA) ብእኹል መጠን ባዕሎም ኣብ ኣካላቶም 
ከዳልውዎ ኣሸጋሪ ኾይኑ ክረኽብዎ ይኽእልሉ እዮም። ስለዚ፡ ኣብ ጎኒ ኒክልዮታይድስን ጂኦስን (GOS (galacto-oligosaccharides/
fibre)) ኣብ ኵሎም ፍርያት በይቢሰምፕ 1 BabySemp 1 ትሕዝቶ ናይዚኦም ኣሎ።

ነቲ ናትና ናይ ምድላው ነቲ ናትና ናይ ምድላው 
ቪድዮ ርኣይዎ ቪድዮ ርኣይዎ 
(ብሽወደንኛ)።(ብሽወደንኛ)።
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ንህጻን መተካእታ ጸባ ኣደ ካብ ዝውለድ ኣትሒዙ


