
Рибо-овочеве пюре «Овочі з морською рибою» НіРР з 8 місяців*
*Вказаний вік введення для рибних пюре рекомендований МОЗ України
 Стерилізоване. 
Склад: органічні овочі 33% (органічна морква 18%, органічна броколі 8%, органічні
помідори 6%, органічна цибуля), вода, лапша варена із твердих сортів органічної 
пшениці 15%, морська риба (мінтай) 10,5%, знежирене органічне молоко, органічний
рисовий крохмаль, органічна ріпакова олія 1,6%, органічне вершкове масло 1%, органічний 
лимонний сік*, органічний кріп.  *виготовлений з концентрованого соку.  
Вміст органічних компонентів 86%. Лапша може містити сліди яєць. Містить глютен.
Поживна цінність (в 100 g)/середні значення: енергетична цінність 278 kJ/66 kcal; жири    
2,6 g (з них насичені 0,7 g), вуглеводи 7,1 g (з них цукри 1,6 g), харчові волокна 1,1 g, білки
3,1 g, сіль 0,10 g, натрій 0,04 g, йод 15,0 µg.
Омега-3 жирні кислоти органічної ріпакової олії важливі для розвитку мозку та нервових 
клітин; йод необхідний для функціонування щитоподібної залози. Без ароматизаторів; без 
барвників; без консервантів. Без додавання солі. Без ГМО.
Використання. Перед початком споживання необхідна консультація лікаря. Можлива 
індивідуальна підвищена чутливість до інгредієнтів продукту. Візьміть необхідну кількість 
пюре (не використовуйте металеву ложку), підігрійте та перемішайте, перевірте 
температуру. Починайте з 1 ч. ложки та поступово збільшуйте об'єм до вікової норми. 
Наведена кількість є орієнтовною та залежить від віку початку введення прикорму та апетиту 
дитини. Непочату баночку зберігайте при t від 3°С до 25°С. Упаковано під вакуумом. У разі 
відсутності хлопка під час першого відкривання баночки та при наявності пошкоджень 
продукт споживати не можна. Відкриту баночку зберігайте в холодильнику і використайте не 
пізніше наступного дня. Номер партії, краще спожити до: див. на кришці. Строк придатності
18 місяців.
Служба консультацій НіРР для батьків: 0-800-50-15-12; hipp.ua.
Виробник:«ХіПП ГмбХ енд Ко Продукцьон КГ», вул. Георг Хіпп 7, 85276, м. Пфаффенхофен, 
Німеччина, тел. +49 (8441) 7570.
Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від 
споживача: ТОВ «ХіПП-Україна», просп. Голосіївський, буд. 100/2, м.Київ, 03127, Україна, 
тел. 0-800-50-15-12.

Арт. 6275-01     Маса нетто 190 g (г)


