
«Органічні хрусткі кільця з пармезаном» HiPP   з 12 місяців
Готовий до вживання.
Легкі та хрусткі кільця HiPP виготовляються із органічних злаків зі справжнім італійським 
органічним сиром. Використовується тільки найкраща органічна сировина для органічних 
продуктів HiPP, які ретельно перевіряються на всіх етапах – від поля до готового продукту.

 Виготовлено з 93% органічних злаків
 Без додавання цукру
 Без ароматизаторів

Склад: органічне борошно 93% (цільнозернове органічне пшоно 31%, органічна пшениця 29%, 
органічна кукурудза, цільнозернова органічна спельта (органічна пшениця) 9%, 
цільнозерновий органічний ячмінь), органічний сир пармезан 7%, вітамін B .1

Містить глютен. Може містити сліди гірчиці. 
Поживна цінність (в 100 g)/ середні значення: енергетична цінність 1671 kJ/ 395 kcal, жири 4,1 

1g (з них насичені 2,0 g), вуглеводи 75,3 g (з них цукри  0,8 g), харчові волокна 4,2 g, білки 12,1 g, 
сіль 0,13 g, натрій 0,05 g, вітамін B  0,9 g1
1цукор від природи міститься в інгредієнтах
Важливо для безпеки Вашої дитини: не давайте дитині кільця, коли вона лежить; наглядайте 
за дитиною під час їжі; при появі перших зубів почніть чистити зуби Вашого малюка. 
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. Упаковано в захисному 
середовищі. Перед першим використанням перевірте герметичність упаковки, при порушенні 
герметичності продукт не використовуйте.
Номер партії , краще спожити до: див. на упаковці. Строк придатності 13 місяців. 
Cлужба консультацій HiPP: 0-800-50-15-12 або на сайті hipp.ua.
Виробник: «Гіттіс Натурпродукте ГмбХ», Галлайнер Ландесштрассе 3, 5412 Пух, Австрія, тел. 
+43 (0)6245 90 400-0. 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.
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