Od ukončeného 6. měsíce / mesiaca_
Mléčný příkrm/mliečny príkrm pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí/ na osobitné
výživové účely dojčiat a malých detí. Ošetřené/Ošetrené UHT.
Složení / Zloženie: plnotučné mléko*/mlieko* 84 %, cukr*/cukor*, škrob*,
kakaový prášek*/prášok* 2 %, zahušťovadlo/zahusťovadlo karubin/karobová guma
(mouka/ múka ze svatojánského/zo svätojánskeho chleba).
Pozn.: bez lepku/gluténu.
*z ekologického zemědělství/poľnohospodárstva
Vápník/vápnik - vývoj kostí a zubů/zubov; vitamín B2 - správná funkce
energetického metabolismu/ správna funkcia energetického metabolizmu.
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100 g
475 kJ/113 kcal
3,4 g (2,2 g)
16,8 g (14,3 g)
0,9 g
3,3 g
0,08 g
0,03 g
18 mg
100 mg (25 %**)
0,14 mg (18 %**)
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Výživové údaje
Energie/Energia
Tuky (z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny)
Sacharidy (z toho cukry)
Vláknina
Bílkoviny/Bielkoviny
Sůl/Soľ *
Sodík
Hořčík/Horčík
Vápník/Vápnik
Vitamín B2
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HiPP BIO Mléčný/Mliečny dezert kakaový

BEZ přídavku/prídavku aromat/ aróm, modifikovaného škrobu¹, konzervačních látek¹/ konzervačných látok¹

*přirozeně se vyskytující/prirodzene sa vyskytujúci v surovinách; **referenční/referenčné hodnoty příjmu/príjmu a barviv¹/ farbív¹. ¹dle/podľa zákona

Návod na přípravu/prípravu: Jako dezert. Neuchovávejte nedojedené porce./
Ako dezert. Neuchovávajte nedojedené porcie. Chutná i dospělým!/ Chutí aj
dospelým!... ..ještě lépe lehce chlazený/...ešte lepšie ľahko chladený.
Věnujte pozornost vyvážené strave, zdravému spôsobu života a pravidelné zubnej
hygiene Vašeho dítěte./Venujte pozornosť vyváženej strave, zdravému spôsobu života
a pravidelné zubnej hygiene Vášho dieťaťa.
opustil výrobní závod v neporušeném stavu. Přesvědčte se před použitím, že balení
℮ 400 g (4 x 100 g) Výrobek
zůstalo neporušené. Je důležité dodržovat návod k přípravě a skladování./ Výrobok opustil
DE-ÖKO-003
výrobný závod v neporušenom stave. Presvedčte sa pred použitím, že balenie zostalo
Zemědělská produkce/ Poľnohospodárstvo neporušené. Je dôležité dodržiavať návod na prípravu a skladovanie.
EU/EÚ mimo EU/EÚ

Skladujte v suchu při pokojové teplotě/pri izbovej teplote.
Minimální trvanlivost do/Minimálna trvanlivosť do: viz víčko/viď. uzáver
HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5
Infolinka (po-pá/pia 9 -14): +420 724 139 949, www.hipp.cz, www.hipp.sk
Vyrobené: Německo/Nemecko
FR5132.64 12_2836EM

CZ-BIO-001

