Ovocný příkrm/ príkrm pro
zvláštní výživu kojenců a
malých dětí/ na osobitné
výživové účely dojčiat a
malých detí. Pasterizované.

Složení/ Zloženie: hrušky* Williams-Christ 100 %.
Bez lepku./Bezgluténový. Pozn.: Změkčuje stolici./ Zmäkčuje stolicu.
*z ekologického zemědělství/poľnohospodárstva

Výživové údaje		 100 g CUjistěte se, zda sklo a víčko
Energie/Energia kJ/kcal 		231/55 nejsou poškozené. Víčko cvakne při
Tuky z toho 		 0,3 g prvním otevření. Výrobek nepoužívejte,
- nasycené/nasýtené MK		 0,0 g prohne-li se víčko pod tlakem.
Sacharidy		 11,0 g KUistite sa, či sklo a viečko nie sú
- z toho cukry		 9,1 g poškodené. Viečko cvakne pri prvom
Bílkoviny/Bielkoviny		
0,5 g
Sůl/Soľ1		<0,05 g otvorení. Výrobok nepoužívajte, ak sa
Sodík		<0,02 g viečko pri tlaku prehne.
MK=mastné kyseliny
HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5.
Infolinka: (Po-Pá / Pia 9-14) C+420 724 139 949, www.hipp.cz
Kwww.hipp.sk. Vyrobené: Maďarsko
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OD
UKONČENÉHO

12 bez přídavku cukrů**
12
a mléčné složky
12 bez přídavku barviv2,
12
2
konzervačních látek , aromat
a zahušťovadel – promíchejte

Hrušky Williams Christ
Hrušky Williams Christ

BEZ PŘÍDAVKU CUKRŮ
BEZ PRÍDAVKU CUKROV

bez prídavku cukrů**
a mliečnej zložky
bez prídavku farbív2,
konzervačných látok2, aróm a
zahusťovadiel - premiešajte

**obsahuje přirozeně se vyskytující cukry / prirodzene sa vyskytujúce cukry
1
obsah soli je daný obsahem sodíku / obsahom sodíka v surovinách 2dle / podľa zákona

Návod k přípravě: / Návod na prípravu:

Návrh na servírování/servirovanie

Nová receptura/receptúra
HiPP BIO Hrušky Williams Christ
HiPP BIO Hrušky Williams Christ

MĚSÍCE/MESIACA

CZ4262-01 Skladujte v suchu při / pri: pokojové teplotě/ izbovej teplote. Minimální
trvanlivost do / Minimálna trvanlivosť do: viz víčko / viď. uzáver
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CDesert nebo s kaší. Plastovou lžičkou odeberte
požadovanou porci, nespotřebovanou část uchovejte v
uzavřené skleničce v chladničce a spotřebujte do 3 dnů.
Pro zdraví dítěte dodržujte návod k přípravě a skladování.
KDezert alebo s kašou. Plastovou lyžičkou odoberte
požadovanú porciu, nespotrebovanú časť uchovajte v
uzavretom pohári v chladničke a spotrebujte do 3 dní. Pre
zdravie dieťata dodržujte návod na prípravu a skladovanie.
HU-ÖKO-01
Zemědělská produkce/
Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ

CZ-BIO-001

