
Вода питна дитяча НіРР з народження
Склад: природна мінеральна вода з джерела Крумбах м. Кіслегг, Німеччина. Вода не 
містить консервантів, шкідливих домішок та мікроорганізмів, без ГМО.
Вода питна  дитяча НіРР – це природна вода без газу з регіону Альгой (Німеччина) з 
низьким вмістом натрію і м'яким смаком. 
Використання. Для приготування дитячого харчування: дитячих молочних сумішей, 
молочних та безмолочних  каш, чайних напоїв; для втамування спраги; для розведення 
дитячих соків. Перед початком споживання необхідна консультація лікаря.
Мінеральний склад (mg/l): натрій - 8,8 mg; кальцій - 88,3 mg; магній - 22,4 mg; фтор - 
0,10 mg; сульфат - 16,0 mg; нітрат < 0,1 mg; нітрит < 0,01 mg; гідрокарбонат 373 mg; 
значення рН 7,37; загальна мінералізація 541 mg/l. Енергетична цінність та поживна 
цінність (білки, жири, вуглеводи) на 100 ml: 0.
Важлива інформація:
  Для збереження здоров'я зубів Вашої дитини не залишайте дитині пляшечку для 

довготривалого смоктання та привчайте її пити з чашки ще до виповнення їй 1 року.
   Завжди тримайте пляшку самостійно під час годування Вашої дитини.
  Важливо для безпеки Вашої дитини: не давайте дитині кришечку від упаковки та 

тримайте її подалі від дитини, щоб уникнути її проковтування та пошкодження 
ротової порожнини.

Перед першим використанням перевірте герметичність пляшки. Закриту пляшку 
зберігайте в захищеному від попадання прямих сонячних променів місці при температурі 
від 3°С до 25ºС. Одразу після відкриття пляшки вода може використовуватися без 
кип'ятіння. При кип'ятінні води допускається випадання невеликої кількості осаду.   
Через 24 години після відкриття воду рекомендовано перед використанням кип'ятити. 
Після відкриття пляшку необхідно щільно закривати, зберігати в захищеному від 
попадання прямих сонячних променів місці при температурі від 3°С до 10°C. 
Краще спожити до та номер партіі: див. над етикеткою на пляшці.
Строк придатності - 16 місяців. 
Служба консультацій HiPP для батьків: тел. 0-800-50-15-12 або на сайті hipp.ua.
Виробник: Мінеральбруннен Крумбах ГмбХ, Крумбах 1, D-88353 Кіслегг, Німеччина. 
Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від 
споживача: ТОВ «ХіПП Україна», просп. Голосіївський, буд. 100/2, м. Київ, 03127, 
Україна, тел. 0 800 50 15 12.
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