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ДОБРЕ НАСИЧУЄ

Молочна каша з яблуками 
та грушами «На добраніч»
Cклад: підготовлене молоко (органічне молоко 35%, вода, кукурудзяна олія), органічні фрукти 
38% (органічний яблучний сік із солодких сортів яблук*, органічний грушевий сік*, органічні яблу-
ка 7%, органічні груші 3%), органічна манна крупа 5%, органічний рисовий крохмаль, пластівці з 
цільних зерен органічних злаків 1% (органічної пшениці твердих та м’яких сортів, органічного ві-
вса), карбонат кальцію, вітамін В1, вітамін А, вітамін D. *з концентрованого органічного соку

«НА ДОБРАНІЧ»

Молочна каша з яблуками та грушами

9062300133100

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

0 190 г
UA5511

маса нетто

Служба консультацій НіРР: 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, б. 100/2, м. Київ, 03127, Україна, тел. 0-800-50-15-12.

Поживна (харчова) в 100 г
цінність 
Енергетична цінність 
(калорійність) кДж/ккал 321/76
Білки 1,8 г
Вуглеводи 11,4 г
Жири 2,5 г
Харчові волокна 0,5 г 
Кальцій 64 мг
Вітамин А 65 мкг
Вітамин D 1,1 мкг
Вітамін В1 0,12 мг
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Використання:
Перед початком споживання необхідна консультація лікаря. Можлива 
підвищена чутливість до інгредієнтів продукту. Візьміть необхідну 
кількість каші (не використовуйте металеву ложку), підігрійте та пере-
вірте температуру. Починайте з 1 ч. ложки та поступово збільшуйте 
кількість (в 4-6 міс. – 50-100 г на день, в 7-8 міс. – 100-150 г на день, 
в 9-12 міс. – 180-200 г на день, старшим дітям – за потребою). Наве-
дена кількість є орієнтовною, необхідна кількість каші залежить від 
віку початку введення прикорму та апетиту дитини.

HU-ÖKO-01
EU/non-EU Agriculture

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

12 готова до вживання
12 гомогенізована
12 смакує як підігрітою, так і 

кімнатної температури
12 з цінним кальцієм, 

важливим для здорового 
розвитку кісток 

12 з вітаминами A, D, B1
12 з органічним молоком
12 без ароматизаторів, без 

барвників
12 без консервантів
12 не містить глютену
12 регулює випорожнення

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.

БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ
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