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Швидкорозчинний трав’яний 
напій для підвищення лактації 
у годуючих матерів 

Швидкорозчинний трав’яний 
напій для підвищення 
лактації у годуючих матерів

Спосіб приготування: 2 чайні ложки «Чаю для підви-
щення лактації» НіРР розчинити в чашці (200 мл) гарячої 
або теплої кип’яченої води. За бажанням кількість води 
для розчинення (або іншої рідини – чорного, зеленого 
чаю тощо) може бути збільшена. Після перемішування 
напій готовий. Готуйте завжди свіжі порції чаю. 
Стандартне розведення: 100 мл питної води та 4 г 
(1 чайна ложка) «Чаю для підвищення лактації» НіРР.

Вживання: 
–  для профілактики недостатнього вироблення грудно-

го молока вживати по 1–2 чашки напою на день;
–  при лактаційних кризах застосовувати не менше ніж 

три рази на день по чашці  гарячого напою за 15-20 
хвилин до годування дитини (при одночасному збіль-
шенні загальної кількості спожитої рідини). 

Забороняється використання води з колодязів та кап-
тажних джерел для приготування «Чаю для підвищення 
лактації» НіРР. Перед початком споживання необхідна 
консультація лікаря. Можлива індивідуальна підвищена 
чутливість до будь-якого компоненту продукту.

рі від 3°C до 30°C. Відкриту банку щільно закривайте 
після кожного використання та зберігайте в сухому місці 
при кімнатній температурі. Вміст відкритої банки вико-
ристайте протягом 3 місяців.

Служба консультацій HiPP: 0-800-50-15-12 
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів); www.hipp.ua

«Чай для підвищення лактації» НіРР виготовлений 
з натуральних екстрактів лікарських трав, які 

 ьтюяирпс значному виробленню грудного молока 
та покращують самопочуття годуючої жінки. 
Ароматний і приємний на смак. 

Виробник: «DOMACO Dr. med. 
Aufdermaur AG» (ДОМАКО Др. мед. 
Ауфдермаур АГ), вул. Вест 16, 5426, 
м. Ленгнау, Швейцарія, 
тел. +41 266 55 11.

Імпортер та підприємство, яке 
здійснює функції щодо прийняття 
претензій від споживача: ТОВ «ХіПП 
Україна», пр-т Голосіївський (40-річчя 
Жовтня), б. 100/2, м. Київ, 03127, 
Україна, тел. 0-800-50-15-12.

Дата виробництва, кінцева дата споживання 

Склад сухого продукту: декстроза, екстракт меліси 3,1 %, 
натуральний ароматизатор лимонної трави 2 %, екстракт 
кропиви, екстракт фенхелю 0,9 %, екстракт кмину 0,2 %, 
екстракт анісу 0,1 %.
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