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Номер партії, кінцева 
дата споживання 
«Вжити до» та дата 
виробництва: див. на 
кришці.

маса нетто

Яблука та банани з зерновими пластівцями «Фрукти та злаки» -
це органічне  фруктове пюре, більш ситне та поживне завдяки додаванню злаків.

Склад: органічні фрукти 80,5% (орга-
нічні яблука 30 %, органічний яблучний 
сік, органічні банани 25%), вода, пластівці 
з цільних зерен органічних злаків 5% (ор-
ганічні пшеничні, органічні вівсяні), віта-
мін С.
Використання: Перед початком 
споживання необхідна консультація ліка-
ря. Можлива підвищена чутливість до ін-
гредієнтів продукту. Візьміть необхідну 
кількість пюре (не використовуйте мета-
леву ложку), підігрійте та перевірте тем-
пературу. Починайте з 1 ч. ложки та по-
ступово збільшуйте кількість (в 6-9 міс. 
– 60-90 г на день, в 10-12 міс. – 100-125 г 
на день, старшим дітям – за потребою).

Поживна (харчова) 100 г
цінність 

Енергетична цінність 271/64
(калорійність) 
кДж/ккал 

Білки 0,9 г

Вуглеводи 14,1 г

Жири  0,1 г

Харчові волокна 1,5 г

Biтамін C 30 мг

Непочату баночку зберігайте при температурі від 3°С до 
30°С. У разі відсутності хлопка під час першого відкриван-
ня баночки та при наявності пошкоджень продукт спожи-
вати не можна. Відкриту баночку зберігайте в холодиль-
нику і використайте протягом 3-х днів.

12  гомогенізоване
12 без додавання цукру
12 без ароматизаторів
12 без барвників
12 без консервантів
12 містить глютен
12 без згущувачів – при розшаровуванні 

перемішайте
12 не містить генетично модифікованих 

компонентів

Яблука та банани з зерновими 
пластівцями

Знак HiPP ORGANIC гарантує найвищу якість 
органічних продуктів HiPP та застосування 
до них більш суворих вимог у порівнянні 
з   вимогами законодавства Європейського 
Союзу щодо органічних продуктів.

Служба консультацій HiPP: тел. 0-800-50-15-12
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів); www.hipp.ua   
Виробник: «HіPP Kft» (ХіПП Кфт), вул. Хіпп 1, м. Ганзаглігет, 9167, Угорщина, тел. 
+36/96-563-014. Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття 
претензій від споживача: ТОВ «ХіПП Україна», пр-т 40-річчя Жовтня 100/2, м. Київ, 03127, 
Україна, тел. 0-800-50-15-12.
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�C На підтримку світових проектів по 
захисту клімату продукт вироблено 
на підприємстві HiPP без викидів 
вуглекислого газу з використанням 
відновлювальної енергії.

Climate-
friendly


