
Ujistěte se, zda sklo a víčko nejsou poškozené. Víčko cvakne při prvním otevření. Výrobek nepoužívejte, 
prohne-li se víčko pod tlakem. / Uistite sa, či sklo a viečko nie sú poškodené. Viečko cvakne pri prvom 
otvorení. Výrobok nepoužívajte, ak sa viečko pri tlaku prehne.
Pečeť BIO kvality garantuje nejvyšší kvalitu a překračuje požadavky kladené EU na BIO produkty.
Pečať BIO kvality garantuje najvyššiu kvalitu a prekračuje požiadavky kladené EU na BIO produkty.
Nápoj obsahuje sacharidy
- které častým pitím nebo sáním z lahve způsobují zubní kaz.
- ktoré častým pitím alebo saním z flaše spôsobujú zubný kaz.
Skladujte v suchu při/pri pokojové/izbovej teplotě/teplote. Chraňte před přímým slunečním světlem. / 
Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Minimální trvanlivost do: viz.okraj víčka/Minimálna trvanlivosť 
do: pozri hranu uzáveru.

DE-ÖKO-001
Zemědělská produkce/Poľnohospodárstvo 
EU/EÚ mimo EU/EÚ

HiPP Czech, s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5
Infolinka: +420 724 139 949 (po-pá 9-14 hod.)
hipp.cz, hipp.sk
Balené: Německo/Nemecko

HiPP BIO Směs ovoce/smes ovocie + vitamín C
Pasterizovaný ovocný nektar/ nektár, vyrobené částečně z koncentrátů ovocných šťáv/ čiastočne z koncentrátov ovocných
štiav s vitamínem/ vitamínom C, od ukončeného 5.měsíce/ mesiaca. Podíl ovocné složky / Podiel ovocnej zložky: min. 50 %.
S minerální vodou z pramene/ s minerálnou vodou z prameňa Georga Hippa.
Vitamín C - přispívá ke správné funkci imunitního systému/prispieva k správnej funkcii imunitného systému.
Bez přídavku cukrů/prídavku cukrov (obsahuje přirozeně se vyskytující cukry/ prirodzene sa vyskytujúce cukry).
Bez přídavku aromat/ prídavku aróm, barviv a konzervačních látek1/ farbív a konzervačných látok1.
Složení/ Zloženie: přírodní minerální/prírodná minerálna voda, jablečná šťáva*/jablková šťava z koncentrátu 29 %, banány* 13 %, pomerančová/pomarančová šťáva*/šťava* z koncentrátu 8 %, 
vitamín C (kys. L-askorbová). Pozn.: bez lepku/bezgluténový.
Návod k přípravě: Před použitím protřepat. Zdroj vitamínu – podávejte k jídlu. Lze zředit pitnou vodou určenou pro kojence v poměru 1:1. Zbylou část uchovejte v uzavřené skleničce v chladničce 
a spotřebujte do 3 dnů. Pro zdraví dítěte dodržujte návod k přípravě a skladování./ Návod na prípravu: Pred použitím pretrepať. Zdroj vitamínu – podávajte k jedlu. Lze zriediť pitnou vodou 
určenou pre dojčatá v pomere 1:1. Zvyšnú časť uchovajte v uzatvorenej fľaške v chladničke a spotrebujte do 3 dní. Pre zdravie dieťaťa dodržujte návod na prípravu a skladovanie.
1) dle zákona/podľa zákona, * z ekologického zemědělství/poľnohospodárstva

od 6.
měsíce/
mesiaca
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Výživové údaje (typické hodnoty) 100 ml
Energetická hodnota/Energia (kJ/kcal) 120/28
Tuky (z toho nasycené/nasýtené MK) 0,1 g (0,0 g)
Sacharidy (z toho cukry*) 6,5 g (5,7 g)
Bílkoviny/Bielkoviny 0,2 g
Sůl/Soľ* <0,05 g
Sodík <0,02 g
Vitamin/Vitamín C 10 mg (40 %**)
* přirozeně se vyskytující/prirodzene sa vyskytujúce v surovinách
** % referenční/referenčné hodnoty příjmu/príjmu
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Pouze pro online použití. Tisk zakázán.




