HiPP BIO Dětské ovocné obilné křupky/ Detské ovocné obilné chrumky
Obilný příkrm/ príkrm pro zvláštní výživu malých dětí/ na osobitné výživové účely malých detí.
• vyrobené z 88 % BIO obilovin/obilnín
• bez přídavku cukrů/prídavku cukrov 1
• bez přídavku aromat/prídavku aróm
1
obsahuje přirozeně se vyskytující cukry/ prirodzene sa vyskytujúce cukry
Pečeť BIO kvality garantuje nejvyšší kvalitu a překračuje požadavky kladené EU na BIO produkty./
Pečať BIO kvality garantuje najvyššiu kvalitu a prevyšuje požiadavky kladené EU na BIO produkty.
Složení/Zloženie: obiloviny*/obilniny* 88 % (celozrnné proso*, pšenice*/pšenica*,
kukuřice*/kukurica*, celozrnný ječmen*/jačmeň*, celozrnná pšenice/pšenica špalda*),
šťáva*/šťava* z koncentrátu 12 % (jablko*/jablko*, mrkev*/mrkva*, pomeranč*/pomaranč*,
rybíz*/ rybízle*). Obsahuje lepek/ glutén. Může obsahovat stopy mléka. / Môže
obsahovať stopy mlieka.
*z ekologického zemědělství/ poľnohospodárstva
Pro Vaše dítě: Pozor: Riziko aspirace a dušení se, proto: Nepodávejte křupky, pokud
Vaše dítě leží. Dohlížejte na dítě během chroupání. Pečujte pravidelně o zubní hygienu již od
prvních zoubků.
Pre Vaše dieťa: Pozor: Riziko aspirácie a dusenia sa, preto: Nepodávajte chrumky,
pokiaľ Vaše dieťa leží. Dohliadajte na dieťa v priebehu chrumkania. Starajte sa pravidelne o zubnú
hygienu už od prvých zúbkov.
Je důležité dodržovat návod k přípravě a skladování. Skladujte v suchu při pokojové teplotě.
Otevřené balení neprodyšně uzavřete. Tento produkt opustil výrobní závod v neporušeném
stavu. Přesvědčte se prosím před použitím, že balení zůstalo nepoškozené. Výška plnění je technicky
podmíněna./Je dôležité dodržiavať návod na prípravu a skladovania. Skladujte a uchovajte v suchu
pri izbovej teplote. Otvorené balenie nepriedušne uzatvorte. Tento produkt opustil
výrobný závod v neporušenom stave. Presvedčte sa prosím pred použitím, že balenie zostalo
nepoškodené. Výška plnenia je technicky podmienená. Balené v ochranné atmosféře/atmosfére.
Minimální trvanlivost do/ Minimálna trvanlivosť do: viz obal/viď. obal.

Výživové údaje
Energie/Energia kJ/kcal
Tuky (z toho)
- nasycené /nasýtené mastné kyseliny
Sacharidy (z toho cukry1)
Vláknina
Bílkoviny/Bielkoviny
Sůl/Soľ 2
Sodík
1
2

Od ukončeného 1 roku / roka_
100 g
0,3 g
1649/389
3/1
1,9 g
< 0,1 g
0,3 g
< 0,1 g
82 g (5,5 g) 0,2 g (< 0,1 g)
3,5 g
< 0,1 g
9,2 g
< 0,1 g
0,05 g
< 0,05 g
0,02 g
< 0,02 g

obsahuje přirozeně se vyskytující cukry/prirodzene sa vyskytujúce cukry
obsah soli je daný obsahem sodíku v surovinách/ obsahom sodíka v surovinách

HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, Praha 5 155 00
Infolinka (po-pá/pia 9-14 hod): +420 724 139 949
www.hipp.cz, hipp@hipp.cz, www.hipp.sk, hipp@hipp.sk
Vyrobené v Maďarsku.
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Zemědělská produkce/
Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ

