
  «Дитяче печиво з яблуком» HiPP    з 12 місяців
«Дитяче печиво з яблуком» HiPP чудово смакує завдяки збалансованій рецептурі з 
органічними цільнозерновими злаками та фруктами, які додають солодкий смак 
печиву без використання цукру. Для виробництва печива використовується тільки 
добірна сировина в суворо контрольованій органічній якості. Це печиво – ідеальний 
варіант для перекусів та в дорозі. Ваш малюк буде в захваті від кумедних фігурок, до 
того ж форма печива ідеально підходить для маленьких дитячих ручок
Склад: органічне пшеничне борошно 45%, органічне цільнозернове пшеничне 
борошно 23%, концентрат органічного яблучного соку 16%, органічна соняшникова 
олія, органічний концентрований лимонний сік, яблучний екстракт, розпушувач тіста 
гідрокарбонат натрію, вітамін B .1

Містить глютен. Може містити сліди молока, яєць, сої, горіхів і кунжуту.
Поживна (харчова) цінність (в 100 g): енергетична цінність (калорійність) 1853 kJ 
/441 kcal, жири 14,0 g, з них насичені жирні кислоти 1,7 g; вуглеводи 66,8 g, з них 
цукор компонентів 10,9 g; харчові волокна 5,0 g; білки 9,4 g; сіль 0,73 g; натрій 0,29 g; 
вітамін В  1,0 mg.1

З вітаміном В , без барвників, без консервантів, без ароматизаторів, без додавання 1

цукру, без ГМО.
Важливо для безпеки Вашої дитини: Увага! Не можна пропонувати печиво 
дитині, яка лежить, — малюк має сидіти або ж стояти. Не залишайте дитину під час 
їжі без нагляду. При появі перших зубів починайте гігієну ротової порожнини.
Гарантія HiPP щодо використання органічної сировини. Усі складники для 
«Дитячого печива з яблуком» HiPP походять від фермерських господарств, які 
суворо дотримуються положень 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 лабораторії якості, яка належить до найбільш провідних у Європі. 
Ретельність у вирощуванні, контролі та переробці – все це заради Вашого малюка 
та оточуючого світу, в якому він зростатиме. Органічна гарантія НіРР. Знак HiPP 
ORGANIC гарантує найвищу якість і має суворіші стандарти, ніж вимоги ЄС до 
Органічної якості. organic.hipp.ua
Важлива інформація. Перш ніж Ви почнете доповнювати раціон дитини 
прикормом, порадьтеся з Вашим лікарем. Можлива індивідуальна підвищена 
чутливість до будь-якого компоненту продукту. Безумовна перевага належить 
грудному вигодовуванню.
Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних 
променів місці при температурі від   3 °C до 25 °C. Початий пакет (упаковку) щільно 
закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі, 
макс. 25 °C. Вміст відкритого пакету використайте протягом 4 тижнів.
Номер партії, кінцева дата споживання «Вжити до»: див. на дні упаковки.
Виробник: «Мідор АГ», вул. Брюхштрассе 70, м. Майлен, 8706, Швейцарія. 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.
  Арт. DA82012 Маса нетто 150 g


