
Спосіб приготування:
1/2 чайної ложки «Сухого швидко-
розчинного напою «Чай з ромаш-
ки» HiPP (2 g (г)) додати до 100 ml 
(мл) кип’яченої теплої води. Після 
перемішування напій готовий. 

Вживання: 
- дітям до 3-х місяців життя – 
до 50-150 ml (мл) на добу, невели-
кими порціями між годуваннями; 
- дітям від 3-х до 6-ти місяців – 
до 150-200 ml (мл) на добу;
- дітям від 6 місяців до 12 місяців – 
до 250 ml (мл) на добу;
- старшим дітям – за потребою.
Наведена кількість напою є орієн-
товною. Перед початком споживан-
ня необхідна консультація лікаря. 
Можлива індивідуальна підвищена 
чутливість до будь-якого компоненту 
продукту. Давайте дитині завжди 
свіжі порції чаю з чистої пляшечки 
або з ложечки, відмірюючи необхід-
ну кількість. Не підсолоджуйте.

«Чай з ромашки» HiPP - напій з 
м’яким смаком  для немовлят з 1-го 
тижня життя. Виготовлений з нату-
рального екстракту ромашки, яка 
відома своїми корисними власти-
востями.

Чай з ромашки
cухий швидкорозчинний напій

UA3765

м’який 
смак

Сухий швидкорозчинний напій «Чай з ромашки» НіРР
Склад: декстроза, екстракт ромашки 3,3 %. 
Стандартне розведення: 100 ml (мл) питної води та 2 g (г) 
«Сухого швидкорозчинного напою «Чай з ромашки» 
HiPP.
Забороняється використання води з колодязів та каптаж-
них джерел для приготування дитячого харчування.
Непочату банку зберігайте в сухому місці при t від 3 °C 
до 30 °C. Перед першим використанням перевірте, 
будь ласка, щоб упаковка була непошкоджена. Почату 
банку щільно закривайте після кожного використання 
та зберігайте в сухому місці при кімнатній температурі. 
Вміст відкритої банки використайте протягом 3-х міся-
ців. Дата виробництва, кінцева дата споживання 
«Вжити до», номер партії: вказані на дні банки. 
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Чай з ромашки
cухий швидкорозчинний напій

 без барвників
 без  ароматизаторів
 без консервантів
 не містить глютену
 без ГМО

Найкраща якість для Вашого малюка

Поживна (харчова) 
цінність

в 100 g (г) 
продукту

в 100 ml (мл) 
готового

до вживання
чайного напою

енергетична цінність
(калорійність)
жири 
вуглеводи  
білки 

1564 kJ (кДж)
(368 kcal (ккал))

< 1 g (г)
92 g (г)

< 1 g (г)

31 kJ (кДж)
(7 kcal (ккал))

< 0,1 g (г)
1,8 g (г)

< 0,1 g (г)

вміст декстрози 1,8 g на 100 ml
Злегка підсолоджений

Виробник: «DOMACO Dr. med. 
Aufdermaur AG» (ДОМАКО Др. мед. 
Ауфдермаур АГ), вул. Вест 16, 5426, м. 
Ленгнау, Швейцарія, тел. +41 266 5511.
Імпортер та підприємство, яке 
здійснює функції щодо прийняття 
претензій від споживача: 
ТОВ «ХіПП Україна», просп. Голосіїв-
ський, б. 100/2, м. Київ, 03127, 
Україна, тел. 0-800-50-15-12.

Чай  
з ромашки

маса
нетто

Служба консультацій 
HiPP: 0-800-50-15-12 
(безкоштовно зі стаціо-
нарних телефонів); 
www.hipp.ua

Напій містить натуральні 
вуглеводи, тому для захисту 
зубів Вашого малюка НіРР 
рекомендує:

• уникати тривалого процесу 
пиття

• не давати дитині пляшечку, 
щоб заспокоїти її та не до-
зволяти малюку засинати 
разом з нею

• привчати дитину пити з 
чашки ще до виповнення їй 
першого року життя

Важливо!
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