Složení/ Zloženie:
BIO rýže/ ryža* 84 %, BIO koncentrát jablečné šťávy*/ jablkovej šťavy* 14 %, BIO
borůvkové/ čučoriedkové pyré* 1,6 %, BIO koncentrát mrkvové šťávy*/ mrkvovej šťavy*.
Bez lepku./ Bezgluténový.
*z ekologického zemědělství/poľnohospodárstva
Může obsahovat stopy sezamu a sóji./ Môže obsahovať stopy sezamu a sóje.
Výživové údaje
100 g
1 ks
(cca 2 g)

7.

32 kJ/8 kcal
<0,1 g
<0,1 g
1,8 g
0,3 g
<0,1 g
0,1 g
<0,05 g
<0,02 g

MK-mastné kyseliny; 1obsahuje přirozeně se vyskytující cukry/prirodzene sa vyskytujúce cukry;
2
obsah soli je daný obsahem sodíku/obsahom sodíka v surovinách
Ideálně 3-5 oplatek denně mezi jídly. Věnujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu
života Vašeho dítěte./ Ideálne 3-5 oblátok denne medzi jedlami. Venujte pozornosť vyváženej
strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

HiPP BIO Borůvkové rýžové oplatky
HiPP BIO Čučoriedkové ryžové oblátky

BEZ lepku
BEZ gluténu

Pro Vaše dítě/ Pre Vaše dieťa:
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./
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.

Skladujte a uchovejte/uchovajte v suchu při
pokojové teplotě/pri izbovej teplote. Otevřené
balení neprodyšně uzavřete. Tento produkt opustil
výrobní závod v neporušeném stavu. Přesvědčte
se prosím před použitím, že balení zůstalo
nepoškozené./Otvorené balenie nepriedušne
uzatvorte. Tento produkt opustil výrobný závod v
neporušenom stave. Presvedčte sa prosím pred
použitím, že balenie zostalo nepoškodené.
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Magenta

Yellow

Pantone 280 C

30 g 0

Pantone 730 C

Pantone 241 C

Pantone 348 C

s BIO-rýží pro malé děti
s BIO-ryžou pre malé deti

CZ3569-01

Výška plnění je technicky podmíněna
Výška plnenia je technicky podmienená.

Infolinka: +420 724 139 949
(po-pá/pia: 9-14 hod.)
Vyrobené v Belgii/ Belgicku.

Cyan

BE-BIO-02
Zemědělská produkce/
Poľnohospodárstvo EU/EÚ
mimo EU/EÚ
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HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14
155 00 Praha 5.
hipp@hipp.cz, www.hipp.cz
hipp@hipp.sk, www.hipp.sk

CZ-BIO-001

slazené ovocem/ sladené ovocím1
bez lepku/ bezgluténový
s 100 % BIO rýží/ ryžou
bez přídavku aromat/ prídavku aróm

15_1922EM

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.
Minimální trvanlivost do/ Minimálna trvanlivosť do:

❤
❤
❤
❤

1/17

1656 kJ/390 kcal
0,6 g
0,1 g
89,4 g
13,7 g
0,6 g
6,4 g
<0,05 g
<0,02 g

V1

Energie/ Energia
Tuky
- z toho nasycené/nasýtené MK
Sacharidy
- z toho cukry1
Vláknina
Bílkoviny/ Bielkoviny
Sůl/ Soľ2
Sodík

OD
UKONČENÉHO

Lahodně/ lahodne ovocná svačinka/ desiata
HiPP Borůvkové rýžové oplatky jsou vyrobeny z pufované BIO rýže,
BIO borůvkového pyré a BIO jablečné šťávy z koncentrátu. Jsou
přirozeně jemné, ovocně lahodné, lehce stravitelné. Malý kulatý
tvar je ideální pro dětské ruce – doma stejně jako na cestách.
HiPP Čučoriedkové ryžové oblátky sú vyrobené z pufovanej BIO ryže,
BIO čučoriedkového pyré a BIO jablkovej šťavy z koncentrátu.
Sú prirodzene jemné, ovocno lahodné, ĺahko strávitelné. Malý guľatý
tvar je ideálny pre detské ruky – doma rovnako ako na cestách.
Obilný příkrm/príkrm pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí/na
osobitné výživové účely dojčiat a malých detí. Dodržujte návod
k přípravě a podmínky skladování a zacházení s výrobkem./
Dodržiavajte návod na prípravu a podmienky skladovania a zaobchádzania s výrobkom.

MĚSÍCE/MESIACA

BIO Borůvkové rýžové oplatky/ BIO Čučoriedkové ryžové oblátky

Weiss
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