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-E Яблучно-виноградний сік

100% фруктовий сік 
Склад: органічний яблучний сік* із солодких сортів яблук 77%, сік з органічного 
білого винограду солодких сортів 23%, вітамін C. 
*Виготовлений з концентрованого органічного яблучного соку. Пастеризований.

Служба консультацій HiPP: тел. 0-800-50-15-12; hipp.ua 
Виробник: «HіPP Kft» (ХіПП Кфт), вул. Хіпп 1, 9167, м. Ганзаглігет, Угорщина, тел. +36/96-563-014. 
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.
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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. Яблучно- 

виноградний сік
БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ

X0 0,2 L
Номер партії, кінцева 
дата споживання «Вжити 
до» та дата виробництва: 
див. на кришці.
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100% 
JUICE

HU-ÖKO-01
EU/non-EU Agriculture

Знак HiPP ORGANIC гарантує 
найвищу якість і має суворіші 
стандарти, ніж вимоги ЄС до 
органічної якості.
organic.hipp.ua

Непочату пляшечку зберігайте при t від 3°С до 25°С. Упаковано під ва-
куумом. У разі відсутності хлопка під час першого відкривання пляшки 
та при наявності пошкоджень продукт споживати не можна. Відкриту 
пляшечку зберігайте в холодильнику і використайте протягом 3-х днів.

12 підходить для 
низькоалергенного харчування
12 без додавання цукру - цукор 
від природи міститься в 
інгредієнтах
12 збагачений вітаміном С

12 послаблює випорожнення
12 без ароматизаторів
12 без барвників
12  без консервантів
12 без ГМО

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

*не містить речовин та харчових продуктів, що зазначені у Додат-
ку 1 до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо 
харчових продуктів» від 6 грудня 2018 року № 2639-VIII.

Поживна цінність (середні значення)   в 100 ml /мл
Енергетична цінність kJ/ kcal (кДж/ккал) 215/51
Жири, з них 0,1 g /г
- насичені 0,0 g /г
Вуглеводи, з них 12,3 g /г
- цукри 11,9 g /г
Харчові волокна 0,0 g /г
Білки 0,1 g /г
Вітамін C 30 mg /мг


