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Морквяний сік
100% сік прямого віджиму з вітаміном С. 
Вміст овочевого соку 100%.
Склад: органічний морквяний сік 100%, вітамін C.

Служба консультацій HiPP: тел. 0-800-50-15-12 (безкоштовно зі стаціонарних 
телефонів); www.hipp.ua. Виробник: «ХіПП ГмбХ і Ко.Продукцьон КГ», вул. Георг 
Хіпп 7, м. Пфаффенхофен, 85276, Німеччина, тел. +49 (8441) 7570. Імпортер та підпри-
ємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача: ТОВ «ХіПП 
Україна», пр-т 40-річчя Жовтня, б. 100/2, м. Київ, 03127, Україна, тел. 0-800-50-15-12.
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Номер партії, кінцева 
дата споживання «Вжити 
до» та дата виробництва: 
див. на кришці.
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Поживна (харчова) цінність в 100 мл
Енергетична цінність 
(калорійність) кДж/ккал 117/28
Білки 0,4 г 
Вуглеводи 6,0 г
Жири 0,1 г
Харчові волокна 0,5 г
Вітамін C 10 мг
Бета-каротин* 4,0 мг 
*відповідає вітаміну А 667 мкг

Важливо! Сік містить натуральні вуглеводи, тому для захисту зубів Вашого малюка HiPP рекомендує: 
• уникати тривалого процесу пиття; • не давати дитині пляшечку, щоб заспокоїти її, та не дозволяти 
малюку засинати разом з нею; • привчати дитину пити з чашки ще до виповнення їй першого року життя.
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БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ

DE-ÖKO-001
EU/non-EU Agriculture

Непочату баночку зберігайте при t від 3°С до 25°С. У разі відсутності хлопка 
під час першого відкривання баночки та при наявності пошкоджень про-
дукт споживати не можна.  Відкриту баночку  зберігайте в холодильнику і 
використайте не пізніше наступного дня.

Використання: Перед початком споживання необ-
хідна консультація лікаря. Можлива підвищена чутли-
вість до інгредієнтів продукту.  Починайте з 1 чайної 
ложки та  поступово збільшуйте кількість (в 4-6  місяців 
– 40-60 мл на день, в 7-12  місяців – 70-100 мл на 
день, старшим дітям – за потребою). 
Перед  використанням збовтайте. 

12 низькоалергенний
12 однокомпонентний
12 без додавання цукру
12 джерело натурального 

бета-каротину, важливого 
для здорової шкіри та зору

12 збагачений вітаміном С
12 закріплює випорожнення
12  без ароматизаторів
12 без барвників
12 без консервантів

-X

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.


