
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 пюре готують з використанням 
гарячої пари, що разом із 
вакуумною упаковкою баночки 
зберігає природні вітаміни 
протягом тривалого часу  

12 з Омега-3 жирними кислотами 
органічної ріпакової олії, 
які важливі для розвитку 
мозку та нервових клітин 

12 без додавання солі
12 низькоалергенний продукт
12  джерело натурального бета-

каротину
12 не містить глютену
12 без ароматизаторів
12 без барвників
12 без консервантів
12 регулює випорожнення

Використання:
Перед початком споживання необхідна консультація лікаря. 
Можлива підвищена чутливість до інгредієнтів продукту. 
Візьміть необхідну кількість пюре (не використовуйте мета-
леву ложку), підігрійте та перевірте температуру. 
Починайте з 1 ч. ложки та поступово збільшуйте кількість (в 
8-9 місяців – 150-170 г на день, в 10-12 місяців –180-220 г 
на день, старшим дітям – за потребою). Наведена кількість 
є орієнтовною та залежить від віку початку введення при-
корму та апетиту дитини. 
 

Морквяне пюре та рис 
з індичкою 
ОМЕГА-3

Морквяне пюре та рис з індичкою – 
це органічне м‘ясо-овочеве пюре зі 
шматочками овочів та м’яса, які привчають 
дитину жувати та є джерелом цінного білку, 
вітамінів, мінеральних речовин та заліза, що легко засвоюється. 

Склад:
вода, органічна морква 24%, органічний рис відварний 21%, 
органічне м’ясо індички 8%, органічна ріпакова олія 1,7%.

Служба консультацій НіРР: 0-800-50-15-12 (безкоштовно зі стаціонарних 
телефонів); www.hipp.ua. Виробник: Виробник: «ХіПП ГмбХ енд Ко Продукцьон КГ», 
вул. Георг Хіпп 7, м. Пфаффенхофен, 85276, Німеччина, тел. +49-8441-75-70.  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.

9062300108696

UA6530

0 220 г

UA
65

30
ET

-P
A

F 
12

_1
45

6E
M

 
V1

 
1/

16
-b

U
A6

5
30

ET
�P

AF
 7
99

Номер партії, кінцева 
дата споживання «Вжити 
до» та дата виробництва: 
див. на кришці.
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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. 
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Поживна (харчова) в 100 г
цінність 
Енергетична цінність 277/66
(калорійність) кДж/ккал 
Білки 2,4 г
Вуглеводи 7,8 г
Жири, з них 2,6 г 
-  Омега-3 жирні кислоти 0,12 г
Харчові волокна 0,9 г
Бета-каротин (провітамін А)* 1,6 мг
*відповідає вітаміну А 267 мкг
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