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Skladujte v suchu a temnu 
při +10°C až 25°C. Minimál-
ní trvanlivost do: viz víčko.

CZ2300 Důležité upozornění:
Rehydratační výživa HiPP ORS Mrkev - Rýže z přirozených složek 
s obsahem živin a minerálních solí je obzvláště určená k přímé 
spotřebě  pro regulaci poruch vodní a elektrolytové nerovnováhy.
Použití: Doplňková bilanční dieta, od ukončeného 4. měsíce věku 
kojence používejte pouze pod lékařským dohledem, použití před 
ukončeným 4. měsícem jen na základě doporučení lékaře.
Pokud lékař nedoporučí jinak, podávejte výlučně během prvních  3 
až 4 hodin HiPP ORS 200. Při lehkém průjmu: 20 - 30 ml/kg tělesné 
hmotnosti (TH) (hmotnostní úbytek do 3 % TH). Při středně těžkém 
průjmu: 30 - 80 ml/kg TH (hmotnostní úbytek 3 - 8 % TH).

K přímé spotřebě HiPP ORS Mrkev - Rýže na bázi perorálního rehydra-
tačního roztoku. Potravina pro zvláštní lékařské účely (bilanční dieta);  
k  dietnímu postupu dyspepsie kojenců (průjmové onemocnění u kojenců).
Složení: pitná voda, mrkev 26 %, rýže 2 %, glukózový sirup, jedlá sůl s jódem, 
citronan sodný, citronan draselný, regulátor kyselosti kyselina citrónová.

Osmolarita: 240 mOsmol/l
Sterilováno. Skladujte při pokojové teplotě. Před použitím protře-
pejte. Podávejte chlazené. Nespotřebované množství uchovejte 
v uzavřené skleničce v ledničce (+6°C) a spotřebujte do 24 hodin.
Tento výrobek opustil závod v neporušeném stavu, přesvědčte se před použitím, že sklo zůstalo nepoškozeno.Pokud se 
střed víčka po tlakem prohne, výrobek nepoužívejte. Bezpečnostní vakuový uzávěr musí při prvním otevření cvaknout. 

C: HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00, Praha 5.  
Infolinka: +420 724 139 949 (po-pá 8-14 hod.). Vyrobeno v Maďarsku.
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Po úspěšné rehydrataci lze ihned začít s obnovením příjmu 
potravy (další informace na zadní straně etikety). Další ztráty 
tekutin způsobené zvracením a/nebo průjmem je nutné kom-
penzovat dodatečnými 50 - 100 ml ORS 200 po každé epizodě 
vodnaté stolice nebo zvracení (nejlépe po lžičkách a v krátkých 
intervalech, např. každých 5 - 10 minut).
Kontraindikace: akutní a chronické selhávání ledvin, metabo-
lická alkalóza, neustávající zvracení, ztráta vědomí/šok, poru-
chy vstřebávání sacharidů, neprůchodnost střev. Nevhodné 
při alergii nebo nesnášenlivosti na některou ze složek výrobku.

Na základě 
doporučení 

lékaře.

na bázi perorálního rehydratačního roztoku (ORS)

Mrkev - Rýže

• Pomáhá při průjmových onemocněních • K přímé spotřebě
• Bez lepku • Bez přídavku laktózy • Bez přídavku mléčné 
bílkoviny • Potravina pro zvláštní lékařské účely

Věnujte prosím pozornost informacím na zadní straně etikety.

Výživové údaje 100 ml Sklenička
Ener.hodnota kJ/kcal 88/21 176/42
Tuky  0,1 g 0,2 g
(nasycené/nasýtené MK) (0,01 g) (0,02 g)
Sacharidy  4,2 g 8,4 g
(z toho cukry) (2,5 g) (5 g)
Bílkoviny 0,3 g 0,6 g
Sůl 0,3 g 0,6 g
Sodík 0,12 g 0,24 g
Draslík 98 mg 196 mg
MK - mastné kyseliny
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