
Kabrita®

КАШІ – НОВІ СМАКИ 2020



КАШІ KABRITA®

Перші каші 4+ Розширення раціону 5+

Рисова Гречана Гречана з 
яблуком та 
абрикосом

7 злаків
з бананом

4+ 4+ 5+ 6+

Каші Kabrita® - ніжні каші на адаптованій

суміші Кabrita®, які поєднують користь козячого

молока з сучасними інгредієнтами для 

зростання та розвитку дитини першого року 

життя. Бережний та ніжний перший прикорм з 

4-х місяців і збалансоване харчування для дітей

старше 5 місяців.



НОВІ СМАКИ

Вівсяна

6+

5+

6+ 6+5+

Вівсяна з бананом 
та чорносливом

Мультизлакова з 
гарбузом



КАШІ KABRITA®

• Єдині каші на основі адаптованої молочної суміші

з козячого молока, приготовлені без додавання

цільного молока. Це полегшує травлення.

• Природна солодкість каш досягається за рахунок

адаптованої молочної суміші Kabrita® GOLD на

козячому молоці з високим вмістом лактози -

натурального молочного цукру. Не містять

кристалічний цукор

•   Технологія «дбайливого розщеплення зерна» 

полегшує травлення і дозволяє зберегти природну

солодкість злаків. Завдяки цьому каші мають повітряну

ніжну структуру та ідеально розводяться у воді.

• Збагачені жировим комплексом DigestX®, 

пребіотики, вітамінами та мінералами
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АСОРТИМЕНТ 2020



СУМІШІ KABRITA®

• Щадний перехід до змішаного або
штучного вигодовування

• Менше дискомфорту і занепокоєння від
запорів і колік

• Спокійний малюк - спокійна мама

• Збалансоване та ніжне харчування для
комфортного травлення

• Допомога формування систем і функцій
організму

• Зміцнення імунітету

• Найцінніша сироватка козячого молока (45%)
для продовження ефекту грудного

вигодовування
• Без збіднення складу

• Джерело кальцію, йоду та заліза, з більш
високою біодоступністю

0-6+ міс.

6-12+ міс.

12+ міс.



КАШІ KABRITA®

Перші каші 4+ Расширение рациона 5+

Рисова Гречана Гречана з яблуком
та абрикосом

7 злаків
з бананом

4+ 4+ 5+ 6+

Вівсяна
Вівсяна з

бананом і 
черносливом

Мультизлакова
з гарбузом

6+6+5+

New!New!New!



ДЕСЕРТИ KABRITA®

•  Корисні органічні фрукти цілий рік
•  Немовлятам подобається їсти самим, а зручні м'які упаковки дой-пак

сприяють розвитку навичок самостійності та інтелекту

Лісові
ягоди Манго

Банан 
з печивом

Фруктовий
смузі

Яблуко-
Моркова

Банан з 
полуницею

6+ 6+ 8+

6+ 6+ 6+



ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
ДЛЯ ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ

І ДІТЕЙ з мінімальними функціональними
порушеннями шлунково-кишкового тракту (запори,

розлади шлунка, відрижки, метеоризм),
що не вимагають корекції лікувальним харчуванням

ІДЕАЛЬНІ
ніжні та щадні продукти

для комфортного травлення

ЧОМУ KABRITA ? 



ЧОМУ 
КОЗЯЧЕ 
МОЛОКО?

КОЗЯЧЕ МОЛОКО та продукти
на його основі засвоюються і 
перетравлюються швидше і 
легше КОРОВ‘ЯЧОГО МОЛОКА



ДЖЕРЕЛО М'ЯКОГО ВЕРШКОВОГО СМАКУ І

ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ СУМІШЕЙ

Природна
солодкістьза рахунок

козячого молока

РОЗДІЛЬНЕ
УТРИМАННЯ

самців
і самок

ГІГІЄНА
утримання

тварин
в приміщенні

Відмінна
ЯКІСТЬ,

і спеціальна
рецептура

кормів ЛАКТОЗИ

Натуральне козяче молоко



ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НОВИНКИ 2020

Вівсяна каша на основі 

козячого молока

Вівсяна каша на основі 

козячого молока з бананом та 

чорносливом

Мультизлакова каша на основі 

козячого молока з гарбузом

артикул 600426 600427 600432

Індивідуальна 

упаковка

Параметри 

індивідуальної 

упаковки, мм

Штрих-код EAN 

індивід.упаковка
871667700 797 7 871667700 798 4 871667700 799 1

Кількість індивід 

упаковок в 

транспортній

Параметри 

транспортної 

упаковки, мм

Штрих-код EAN 

трансп.упаковка
871667700 800 4 871667700 801 1 871667700 802 8

NEW

Кортона упаковка з фольгованим пакетом

131 × 200 × 46

7

137,5 × 207,5 × 351


