
100% ovoce /ovocie Jablka s meruňkami a broskvemi/Jablká s marhuľami a broskyňami
Ovocný příkrm pro kojence a malé děti. Určeno pro zvláštní výživu. 
Pasterováno.  Minimální trvanlivost do: na horním okraji. Skladujte v suchu 
při teplotě +10 až +25˚C. Chraňte před přímým slunečním světlem. 
Ovocný príkrm pre dojčatá a malé deti. Potravina na osobitné výživové 
účely. Pasterizované. Minimálna trvanlivosť do: na hornom okraji. Skladujte 
v suchu pri teplote +10 až +25˚C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.

 Bez přídavku cukrů*  bez lepku, přídavku aromat, barviv1, 
konzervačních látek1, mléčných složek a zahušťovadel
 Bez prídavku cukrov*  bezgluténový, bez prídavku aróm, farbív1, 

konzervačných látok1, mliečnych zložiek a zahusťovadiel
1) dle/podľa zákona, 
2) obsah soli je dán obsahem sodíku/daný obsahom sodíka v surovinách

Ovocný příkrm je vhodný jako svačina nebo dezert. Tento výrobek 
opustil výrobní závod v neporušeném stavu. Přesvědčte se prosím před 
použitím, že balení zůstalo neporušené. Je důležité dodržovat návod 
k přípravě a skladování. Návod k přípravě: Nespotřebovanou část 
příkrmu uchovejte v chladničce (+6°C) a spotřebujte do 12 hodin.
Ovocný príkrm je vhodný  ako desiata alebo dezert. Tento výrobok 
opustil výrobný závod v neporušenom stave. Presvedčte sa prosím pred 
použitím, že balenie zostalo neporušené. Je dôležité dodržiavať návod 
na prípravu a skladovanie. Návod na prípravu: Nespotrebovanú časť 
príkrmu uchovajte v chladničke (+6°C) a spotrebujte do 12 hodín.

Ovoce/Ovocie 100 % (jablka/jablká 86 %, meruňky/marhule 7 %, broskve/
broskyne 7 %), vitamín C. Podíl ovocné složky/Podiel ovocnej zložky:100 %. 
Pozn.: Bez lepku, změkčuje stolici/zmäkčuje stolicu.

*obsahuje přirozeně se vyskytující cukry/ prirodzene sa vyskytujúce cukry.
** % referenční hodnoty/referenčné hodnoty příjmu/príjmu
HiPP Czech, s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5,
Infolinka (po-pá/piá 9 - 15 hod.): +420 724 369 006
www.bebivita.cz, info@bebivita.cz
www.bebivita.sk, info@bebivita.sk
Vyrobené: EU.

Pro Vaše dítě / Pre Vaše dieťa

Návod k príprave / príprave

Složení / zloženie

od ukončeného 4. měsíce / mesiaca
Výživové údaje 100 g výrobku
Energetická hodnota (kJ/kcal) 223/53
Tuky 0,1 g
- z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny 0,0 g
Sacharidy 11,8 g
- z toho cukry* 11,5 g
Vláknina 1,7 g
Bílkoviny/Bielkoviny 0,3 g
Sůl/Soľ 2 <0,05 g
Sodík <0,02 g
Vitamín C 15,0 mg (60 %)**

℮ 400 g (4x100 g)
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