
С родителска грижа



Вода BEBELAN е кристално чиста и високо 
качествена, планинска вода. Добива се 
от екологично чист извор Калугерица в 
Национален парк Пирин, на 1470 метра 
надморска височина.  Тя носи естествената 
чистота и енергия на планината от която се 
добива.

Вода BEBELAN е с приятна мекота и ниска 
минерализация, което я прави оптимално 
подходяща за бебета и деца под 8 години. 

 Защо ниската минерализация е важна и какво 
прави вода BEBELAN подходяща за бебета и 
малки деца? 
• Изключително ниското ниво на Натрий 
(Na-2мг/л.) и обща минерализация имат 
благоприятен ефект върху възпаления 
на стомашно-чревния тракт, здравето на 
отделителната система, бъбреци и жлъчка.
• Ниското ниво на Калий (K-0,50 мг/л.) не 
позволява претоварване, защото високите 
му нива, понякога могат да предизвикат 
хиперактивност у малките деца.
• Много ниско ниво на Флуорид (F-01 мг/л.) 
при допустимо ниво до 0,7 мг/л. за бебета. 
Високите нива на Флуорид приемани от 
бебета и деца под 8 годишна възраст често 
довеждат до поява на зъбни проблеми – 
флуороза. Нещо повече, нива над 6-10 мг/л. 
водят до развитие на костна флуороза;
• Има европейски указания, според които деца 
под 7 години не бива да приемат вода с повече 
от 120 мг./л. обща минерализация.

Съдържанието на Натрий и общата 
минерализация на вода Bebelan (75,2 мг/л.) 
са практически с най-ниските нива за естествено 
добивана вода в България. Това е изключително 
важно защото не нарушава баланса на солите и 
минералите, когато се използва за приготвянето 
на бебешка храна или млечна формула. 

Ако нивото на обща минерализация е важно, 
то важни ли са нивата на отделните 
минерали в състава на водата и защо?
• Нивото на важния за костите минерал 
Калций във вода Bebelan  е 8.4 мг/л. което 
е по-високо от останалите  натурални води в 
България и едновременно с това е достатъчно 
нисък за да не предизвиква проблеми с 
бъбреците и дроба.
• Магнезият със значително по-високо ниво 
от това на другите натурални и бутилирани 
води регулира работата на стомашно-
чревния тракт и именно по тази причина 
се препоръчва за бебета, които страдат от 
колики.

Вода BEBELAN е микробиологически чиста 
и може да бъде предлагана директно за 
консумация и/или приготвяне на бебешка 
храна без преваряване до 48 часа след 
отваряне на бутилката.

Показателите на вода Bebelan  я правят 
уникално балансирана и подходяща за 
консумация от новородени бебета, деца, 
бременни жени и кърмачки. 

  Нискоминерализирана вода, за всеки ден
  Микробиологически чиста, без преработка 
  Може да се употребява без преваряване
  Натурална планинска вода от Пирин, България



BEBELAN Lacta е висококачествена, 
пълноценна млечна формула, която е 
направена изцяло и единствено със свежо 
Швейцарско мляко, доставяно ежедневно от 
внимателно подбрани и строго контролирани 
кравеферми. Произвежда се от Swiss Nutrition 
AG в Швейцария, които разполагат с едни от 
най-модерните производствени мощности за 
млекопреработване и едновременно с това 
над 100 годишни традиции в производството 
на млечни бебешки храни от 1908 година 
насам.
 
Всички млечни формули BEBELAN съдържат 
важни премиум съставки, необходими за 
осигуряване на здравословно развитие и 
растеж: 

Омега-3 и 6 мастни киселини или ALA, LA, 
DHA и ARA  - незаменими и дълговерижни 
мастни киселини за нормалното развитие 
на мозъка, зрението и нервната система. Те 
се откриват в кърмата, но не се съдържат в 
кравето мляко и затова е необходимо да бъдат 
добавени към храната на бебета и малки 
деца, които не са кърмени. Преформираните 
мастните киселини са основно значими за 
правилното развитие и функциониране на 
мозъка и зрението на децата. Те придобиват 
особена важност в първите 3 години от 
живота на човека, тъй като това е време на 
изключително интензивен растеж на мозъка. 

Пребиотици (GOS) – за поддържане на 
баланса на чревната флора и регулиране на 

стомашно-чревния тракт. Пребиотиците и 
по-специално GOS-галакто-олигозахаридите 
са тези несмилаеми хранителни фибри, които 
подхранват и стимулират растежа на „добрите 
бактерии“ в червата. Те спомагат за по-добро 
храносмилане и намаляват случаите на 
стомашно разстройство и запек. 

5 вида Нуклеотиди – за укрепване на 
имунната система и регулиране на метаболизма. 
Нуклеотидите са органични молекули, които  
са необходими за образуването и деленето на 
клетките в човешкия организъм и се намират в 
ДНК -то. Те са относително незаменими, защото 
на тялото му трябва толкова много енергия да 
ги произведе, колкото то не може да си набави. 
Ето защо е съществено необходимо да бъдат 
добавени към храната на деца, които не са 
кърмени. 

И други важни хранителни елементи като 
- Калций и витамин D, Цинк, Желязо, 26 
основни витамини и минерали и протеини 
с необходимото качество и необходимото 
количество. Всички те осигуряват оптимален 
състав на BEBELAN Lacta, съобразен с 
възрастта на детето и неговото балансирано 
хранене за здравословно развитие. 

Майчината кърма е най-добрата храна за 
Вашето бебе. Винаги се консултирайте се 
в Вашият лекар или здравен специалист 
преди да започнете използването на млечна 
формула ако не можете, не кърмите или не 
възнамерявате да продължите да кърмите. 

    Направени изцяло от свежо Швейцарско мляко
    Произведени с модерни технологии от
    Премиум млечни формули с Пребиотици (GOS)
    С 5 Нуклеотида, Омега 3 и 6 (ARA, DHA, LA, ALA)



ПЛОДОВИ ПЮРЕТА
Пюретата OVKO-Bebelan са стерилизирани плодови храни за кърмачета, които са произведени 
от специално подбрани плодове и обработени по начин, който запазва в най-голяма степен 
полезните витамини и минерали в тях. Те са идеален, допълващ и обогатяващ млечното 
хранене, компонент на здравословната балансирана диета. Предлага се голямо разнообразие 
на вкусове, на достъпна цена.
Плодът е естествен източник на витамини и съществена част от детското хранене. Той засилва 
имунната система и е важен източник на бета-каротин, от който се образува витамин А. Витамин 
А е необходим за правилното развитие на зрението и правилното функциониране на кожата и 
лигавиците. Всички плодови пюрета OVKO-Bebelan са с добавен Витамин С, който е важен за 
поддържане на имунната система. Плодовите пюрета OVKO-Bebelan са: 
         без глутен;
         без консерванти и оцветители;
         имат високо плодово съдържание;

       удобни за употреба по време на разходка 
или в къщи;
        много вкусни дори без затопляне.



ГОТОВИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ХРАНИ
Зеленчуковите пюрета OVKO-BEBELAN представляват стерилизирана зеленчукова храна 
за бебета в подходящата възраст. Те са допълващ и обогатяващ млечното бебешко хранене 
продукт. Предлагат се в три разновидности
• Еднокомпонентни пюрета в 100 грамови бурканчета – идеалната 1-ва храна на Вашето бебе. Те 
са изключително удобни и подходящи за захранване на кърмачета след 4-тия месец.
• Комбинирани пюрета с по-плътен вкус и аромат, в подходящата доза за хранене на бебета след 
4-тия и 5-тия месец  от 190 грама.
• Зеленчукови менюта за деца след 8-мия месец в оптималната порция от 220 грама. Тези 
менюта са с по-големи парченца, за да приучават децата на дъвчене.
Вашето бебе ще се наслади на здравословни и подходящи миксове от разнообразни зеленчуци 
(моркови, броколи, грах, карфиол, картоф и др.) всеки от които със своето ползотворно 
въздействие върху развитието на бебешкия организъм. Например броколите съдържат висок 
процент фибри, които имат положително въздействие при храносмилане. Високото съдържание 
на протеин в граха укрепва издръжливостта и стимулира дейността на централната нервна 
система. В допълнение, тя съдържа също и фибри и витамини В, С, Е и фолиева киселина. 
Всички зеленчукови пюрета са без добавени сол, захар и консерванти. Повечето от тях са без 
глутен и съдържат единствено натурални съставки. 



ПЛОДОВО-МЛЕЧНО ЗЪРНЕНИ КАШИ
Плодово-зърнените каши OVKO-Bebelan са прекрасна пълноценна и здравословна храна за Вашето 
бебе. Без добавена захар, с подбрани натурални съставки и пълнозърнеста елда те са изключително 
подходящи за самостоятелно или междинно хранене (десерт) с прекрасен плодов вкус.
Млечните готови каши са по-засищаща и същевремнно лесно усвоима храна, която подсигурява 
на Вас и Вашето дете достатъчно време за спокоен и пълноценен сън.
Изключително лесни са за използване, тъй като имат прекрасен вкус дори и без допълнително 
затопляне.
Кашите на зърнена основа заемат важно място сред захранващите пюрета. Зърнените 
продукти притежават висока хранителна стойност поради преобладаващото съдържание на 
въглехидрати, но освен това са богати на витамини А, В1, В2, В6, Е, фолиева киселина, фосфор, 
калий, калций, манган и желязо. Приготвени с плодове и мляко, те са изключително вкусна и 
лесна за приемане от бебето, обогатяваща храна. 

ДЕСЕРТНИ ПЮРЕТА С МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Плодови десерти OVKO-BEBELAN са отличен източник на ценни витамини, тъй като са произведени 
от висококачествени плодове. Десертите са оптимална комбинация от плодово пюре и млечни 
продукти. Те са много вкусни и готови за консумация дори без допълнително затопляне.



МЕСНО - ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПЮРЕТА
Готовите месно-зеленчукови храни OVKO - BEBELAN са чудесен избор за балансирано хранене 
на бебета и малки деца. Вкусните и здравословни комбинации от различни меса и подходящи 
зеленчуци се произвеждат при много строг контрол и гаранция за качеството на суровините. 
Всички пюрета и менюта са без добавена сол.
Месно зеленчуковите пюрета и менюта пестят време и усилия на родителите без да е необходим 
компромис с качеството на храната. Те са много удобни за употреба и на приемлива цена.

ВКУСНИ МЕНЮТА С ПАРЧЕНЦА ЗА ПОРАСНАЛИ БЕБЕТА
Много богати и вкусни менютата на OVKO - BEBELAN представляват един много балансиран и 
здравословен преход към домашна храна. Вашето бебе ще обикне вкусовете на традиционни 
зеленчукови и месно - зеленчукови ястия, а това Вие го постигате без усилия и гаранция за чисти 
суровини и натурален вкус.



BEBELAN влажни кърпи са произведени от специален нетъкан текстил - изключително мек 
и приятен при допир до нежната бебешка кожа. Със своите формули без алкохол и парабени, 
напоени с два натурални екстракта, влажни кърпи BEBELAN деликатно почистват и освежават.  
С балансираното си pH 5.5 те отлично предпазват нежната бебешка кожа от възпаления. 
Дерматологично тествани.

BEBELAN влажни кърпи са висококачествени пухкави и плътни мокри кърпи от неразтегаем 
материал с приятен лек аромат.

BEBELAN мокри кърпи лесно се изваждат една по една и имат пластмасов капак който идеално 
изолира пакета и запазва свежестта на кърпите през цялото време на употреба.
Удобни за употреба навсякъде и по всяко време.

     Плътни, здрави кърпи, които се вадят по една
     С приятен и лек аромат с 2 натурални екстракта
     С Пантенол, Витамин Е,  Без Алкохол и Парабени
     С гордост, произведени в България



Кърменето е най-здравословния старт за всяко бебе.
СЗО (Световната Здравна Организация) препоръча изключително кърмене до навършване на 
6 месеца.
Както Европейската така и Северно Американската Асоциация за Педиатрична гастроентерология, 
хепатология и хранене (ESPGHAN и NASPGHAN) посочват, че изключителното кърмене за около 
6 месеца е желана цел, също и че допълващата и обогатяваща храна (твърди храни и течности, 
различни от кърма или мляко за кърмачета или преходно мляко, например зърнени храни или 
пюрета) не трябва да се дават преди 17 седмица и не по-късно от 26 седмици. Освен това се 
препоръчва кърменето да продължи до 12-месечна възраст, дори и след това, толкова дълго, 
колкото майката и детето желаят.

Продуктите с марка BEBELAN са най-добрата селекция продукти за деца подбрани от 
най-подходящите страни и региони.
Продуктите за деца с марка BEBELAN са избрани за Вас от група родители с над 100 
години кумулативен професионален опит в областите: грижи за деца, здравеопазване, 
маркетинг, търговия на дребно и дистрибуция на стоки за деца.
Родителската грижа е основата на всичко, което правим. Вярата във важността 
на отглеждането на здраво ново поколение и предоставяне на висококачествени 
продукти на правилна цена е в основата на нашата бизнес философия.

                                                                                                Дистрибутор:  
Гр. София, Бул. Ботевградско шосе 247, Тел: 02/ 94 24 636.

www. bebelan .bg


