
Важливо для безпеки  
Вашої дитини:
• не давайте дитині печиво, коли вона лежить;
• наглядайте за нею під час їжі;
• при появі перших зубів почніть чистити зуби 

Вашого малюка.

Завдяки спеціальній зручній формі «Перше  
дитяче печиво» НіРР легко тримати в малень-
кій дитячій ручці. Тому Ваш малюк швидко  
навчиться сам тримати печиво та смакувати 
ним під Вашим наглядом.

Склад

Служба консультацій HiPP:  
тел. 0-800-50-15-12 або на сайті hipp.ua
Виробник: «Midor AG» (Мідор АГ), вул. Брюхштрассе, 
70, м. Майлен, 8706, Швейцарія, тел. +41(0)925-81-11.
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.

Важливі вказівки. Перш ніж Ви почнете доповнювати раціон 
дитини прикормом, порадьтеся з Вашим лікарем. Можлива індиві-
дуальна підвищена чутливість до будь-якого компоненту продукту. 
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню.

UA3551-F ℮  150 g (г)

Дата виробництва (P), краще спожити до (E), номер партії: 
див. на дні упаковки.

«Перше дитяче печиво»  
НіРР

Найвища якість HiPP
«Перше дитяче печиво» НіРР виготовлено з відбірних органічних 
компонентів. Для безпеки Вашого малюка печиво готується за 
особливою технологією випікання. Рецепт печива спеціально 
підібраний відповідно до потреб малят раннього віку. Це 
означає, що Ви можете бути впевнені, що пропонуєте Вашому  
малюку печиво найвищої якості з особливо приємним смаком.

легко тримати в маленькій дитячій ручці
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Органічне пшеничне борошно 47%, органічний 
цукор, органічний пшеничний крохмаль, органіч-
ний пальмоядровий олеїн, органічна соняшникова  
олія, сухе органічне знежирене молоко, розпушу-
вач тіста гідрогенкарбонат калію, екстракт ванілі, 
вітамін В1. 
Може містити сліди яєць, горіхів та кунжуту. 
Містить глютен.

Гарантія HiPP щодо використання  
органічної сировини

Усі складники для «Першого дитячого печива» НіРР походять 
від фермерських господарств, які суворо дотримуються по-
ложень ЄС про органічне вирощування та контролюються 
незалежним Інститутом Контролю (CH-BIO-006). Це означає, 
що вирощування відбувається природно, без застосування 
хімічно-синтетичних речовин або добрив для прискорення 
росту. Вся сировина перед переробкою 
ретельно перевіряється у нашій лабора-
торії якості, яка належить до найбільш  
провідних у Європі. Ретельність у вирощу-
ванні, контролі та переробці – все це заради 
Вашого малюка та оточуючого світу, в якому 
він зростатиме.

CH-BIO-006
EU/non-EU agriculture

 • з вітаміном В1
 • без барвників 
 • без консервантів

 • без ароматизаторів
 • без додавання солі

виготовлено з особливою турботою
з цінних органічних компонентів

Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захище-
ному від прямих сонячних променів місці при температурі 
від 3°C до 25°C. Початий пакет (упаковку) щільно закривай-
те та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній  
температурі, макс. 25°C. Вміст відкритого пакету використайте 
протягом 3 тижнів.
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Вживання з 6 місяців

Вживати у вигляді каші: 2-3 печива розкришіть 
у тарілці, додайте невелику кількість молочної 
суміші, до якої звикла Ваша дитина, або фрук-
тового соку, або розведеного коров’ячого мо-
лока (більш старшим дітям), почекайте, доки 
печиво стане м’яким та ретельно перемішайте. 
Перед вживанням перевірте температуру.

Вживання з 8 місяця

Якщо у Вашого малюка вже з’явилися перші 
зуби, запропонуйте йому «Перше дитяче печи-
во» НіРР в якості додаткової корисної страви.  
Кількість печива на добу залежить від віку  
початку введення прикорму та апетиту дитини 
і визначається індивідуально для кожної  
дитини лікарем-педіатром.
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Поживна цінність  
(середні значення) в 100 g 

Енергетична 
цінність 

1880 kJ  
446 kcal

Жири (з них насичені) 12,7 g (5,3 g)

Вуглеводи (з них цукри) 74,7 g (22,6 g)

Харчові волокна 2,2 g

Білки 7,2 g

Сіль < 0,05 g

Вітамін В1 0,8 mg 

Екологічна упаковка:

Картон з  
переробленого 

паперу

Картон та  
внутрішня упаковка 
утилізуються окремо

Друкарські  
фарби на основі  
рослинної олії

Ка
рт

он з переробленого 

п а п е ру

зразок етикетки

зразок етикетки

зразок етикетки


