
«Органічні рисові хлібці з чорницею та яблуком» HiPP з 8-го місяця 
Готові до вживання
«Органічні рисові хлібці з чорницею та яблуком» HiPP виготовлені з органічного повітряного 
рису, містять органічне пюре з чорниць і концентрований органічний яблучний сік. Хлібці м'які і 
мають чудовий фруктовий смак. Завдяки зручній круглій формі хлібці легко тримати в маленькій 
дитячій ручці – будь-то вдома чи в дорозі.

 Солодкість тільки від фруктів
 Без ароматизаторів
 87% відбірного органічного рису
 Продукт не містить глютену

Склад: органічний рис 87%, органічний концентрований яблучний сік 12%, органічне пюре з 
чорниць 1,3%, концентрований органічний морквяний сік, вітамін B . 1

Може містити сліди сої, кунжуту. Не містить глютену, без додавання цукру, без барвників та 
консервантів, без ароматизаторів, без ГМО.
Поживна цінність (в 100 g)/ середні значення: енергетична цінність 1647 kJ/388 kcal, жири 0,8 g 

1 2(з них насичені 0,1 g), вуглеводи 88,9 g (з них цукри  8,2 g), харчові волокна 0,7 g, білки 5,9 g, сіль  
<0,05 g, натрій <0,05 g, вітамін В  0,9 mg.1
1  2цукор від природи міститься в інгредієнтах, розраховано з природного вмісту інгредієнтів
Важливо для безпеки Вашої дитини: не давайте дитині хлібці, коли вона лежить; наглядайте 
за дитиною під час їжі; при появі перших зубів почніть чистити зуби Вашого малюка.
Ми використовуємо тільки найкращу органічну сировину для наших органічних продуктів, які 
ретельно перевіряються на всіх етапах – від поля до готового продукту. 
Органічна гарантія НіРР. Знак HiPP ORGANIC гарантує найвищу якість і має суворіші 
стандарти, ніж вимоги ЄС до органічної якості. organic.hipp.ua
Перед початком споживання необхідна консультація лікаря. Можлива індивідуальна підвищена 
чутливість до будь-якого компоненту продукту. Непочатий пакет зберігайте в сухому місці при t 
від 3°C до 25°C. Відкритий пакет щільно закривайте та зберігайте в сухому місці при кімнатній 
температурі. Перед першим використанням перевірте герметичність упаковки, при порушенні 
герметичності продукт не використовуйте. Номер партії, краще спожити до, дата 
виробництва (Р): див. на упаковці.
Виробник: «СаноРайс Бельгіум Н.В.», Баллінгсвег 10, 9620 Зоттегем, Бельгія.
Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від 
споживача: ТОВ «ХіПП Україна», просп. Голосіївський, буд. 100/2, м. Київ, Україна
тел. 0-800-50-15-12. Служба консультацій HiPP: тел. 0-800-50-15-12; hipp.ua.
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