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Hrušková šťáva
Hrušková šťava
VITAMÍN C  PRO PODPORU IMUNITY A VSTŘEBÁVÁNÍ ŽELEZA

BIO Hrušková šťáva/ šťava
Ovocná šťáva/ šťava z koncentrátu hruškové šťávy/ hruškovej šťavy s hruškovým pyré. Částečně/ Čiastočne 
vyrobené z koncentrátu ovocné šťávy/ ovocnej šťavy pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí/  na osobitné 
výživové účely dojčiat a malých detí. Pasterizované. Podíl ovocné složky/ Podiel ovocnej zložky: 100 %. 
Složení:/ Zloženie: ovocná šťáva*/  šťava* 100 % (hrušková šťáva*/ šťava*  
z koncentrátu 80 %, hrušky* 20 %, vitamín C. 
Bez lepku./ Bezgluténový.  Pozn.  Změkčuje stolici/ Zmäkčuje stolicu. 

*z ekologického zemědělství/ poľnohospodárstva

HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5. Infolinka: (Po-Pá / Pia 9-14) 
C +420 724 139 949, www.hipp.cz, K www.hipp.sk, Vyrobené: Maďarsko. 
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Skladujte v suchu a temnu/tme při/ 
pri pokojové teplotě/ izbovej teplote. 
Minimální trvanlivost do/Minimálna 
trvanlivosť do: viz víčko/viď. uzáver
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Nápoj obsahuje sacharidy C které častým pitím nebo sáním z lahve způsobují zubní kaz. 
K ktoré častým pitím alebo saním z fľaše spôsobujú zubný kaz.
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Výživové údaje 100 ml 

Energie/Energia kJ/kcal 211/50
Tuky z toho 0,1 g
– nasycené/nasýtené MK 0,0 g
Sacharidy 11,7 g
– z toho cukry 9,9 g
Bílkoviny/Bielkoviny 0,2 g
Sůl/Soľ1 <0,05 g
Sodík <0,02 g
Vitamín C 30 mg (120 %**)

** referenční/ referenčné 
hodnoty příjmu/príjmu 
MK=mastné kyseliny

Ujistěte se, zda sklo a víčko nejsou poškozené. Víčko cvakne při prvním 
otevření. Výrobek nepoužívejte, prohne-li se víčko pod  tlakem./ Uistite sa, 
či sklo a viečko nie sú poškodené. Viečko cvakne pri prvom otvorení. Výro-
bok nepoužívajte, ak sa viečko pri tlaku prehne.

Návod k přípravě: Před použitím protřepat. 
Zdroj vitamínu – podávejte k jídlu. Lze zředit pitnou vodou 
v poměru 1:2. Zbylou část uchovejte v uzavřené skleničce 
v chladničce a spotřebujte do 3 dnů. Pro zdraví dítěte 
dodržujte návod k přípravě a skladování. 
Návod na prípravu: Pred použitím pretrepať. 
Zdroj vitamínu – podávajte k jedlu. Lze zriediť pitnou 
vodou v pomere 1:2. Zvyšnú časť uchovajte v uzatvorenej 
fľaške v chladničke a spotrebujte do 3 dní. Pre zdravie 
dieťaťa dodržujte návod na prípravu a skladovanie.

HU-ÖKO-01
Zemědělská produkce/
Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ

CZ-BIO-001

12 bohaté na vitamin C2

12 bez přídavku aromat, barviv2 a 
konzervačních látek2

Věnujte pozornost vyvážené stravě a 
zdravému způsobu života Vašeho dítěte. 

12 bohaté na vitamín C2

12 bez prídavku aromat, farbív2 a 
konzervačných látok2

Venujte pozornosť vyváženej strave a 
zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

1obsah soli je daný obsahem sodíku/ obsahom sodíka v surovinách 2dle/ podľa zákona
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