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Itt nyílik!

előírás szerint

3

Energia kJ/kcal
Zsír
- ebből telített zsírsavak
Szénhidrát
- ebből cukrok
Rost
Fehérje
Só1
Nátrium
B1-vitamin

CH-Bio-006
EU/nem EU-mezőgazdaság

6 hónapos kortól:

• Értékes bio gabonával
• Nem tartalmaz mesterséges aromát3
• Nem tartalmaz hozzáadott színezőanyagot3,
tartósítószert3
• B1-vitamint tartalmaz3

Tápérték

Az EU bio rendeletének szigorú betartása biztosítja
a HiPP BIO termékek kiváló minőségét.

100 g-ban

1 db
kekszben
(5 g)

1880/446
12,7 g
5,3 g
74,7 g
22,6 g
2,2 g
7,2 g
<0,05 g
<0,02 g
0,8 mg
(160 %2)

93/22
0,6 g
0,3 g
3,7 g
1,1 g
0,1 g
0,4 g
<0,05 g
<0,02 g
0,04 mg

kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót.
a napi beviteli referenciaérték %-a.
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Főétkezések között pép formájában fogyasztható. Morzsoljon szét 2-3 db HiPP Babakekszet, majd öntsön rá a baba életkorának megfelelő, kb. 3-4 evőkanál tápszert
vagy gyümölcslét és rövid ideig hagyja állni.

8 hónapos kortól:

Ha már kibújtak a baba első fogai, a HiPP
Babakeksz főétkezések között fogyasztható.

Környezetbarát csomagolás:

A karton és a fólia tasak
szelektív hulladékgyűjtőbe
helyezhető.

Fontos:
Kérjük, ügyeljen arra, hogy fektetve ne etesse
a babát, táplálás közben soha ne hagyja
felügyelet nélkül, mert félrenyelhet. Az első
fogak megjelenése után ajánlott a rendszeres
fogtisztítás.

Tasak

Feldolgozás előtt minden nyersanyagot bevizsgálunk laboratóriumunkban, amely egyike Európa vezető laboratóriumainak.
A termelésen túl a feldolgozás és az ellenőrzés is a baba
egészségét és környezetünk védelmét szolgálja, amelyben a
gyermek felnő.

A doboz
újrahasznosított
papírból készült.

1-3 éves korig

A HiPP Kekszeket technikai okokból nem térfogat,
hanem tömeg alapján csomagolják. A szállítás
alatt a töltöttség magassága csökkenhet, ezért
fordul elő, hogy a tasakot nem töltik ki teljesen a
kekszek.

Töltési
magasság

A termék a gyártás helyét sértetlenül hagyta el. Vásárlás előtt
kérjük ellenőrizze a doboz állapotát.
Száraz helyen, szobahőmérsékleten tartandó. Megfelelő tárolás
esetén minőségét megőrzi: a doboz alján jelzett időpontig.

Bio Keksz 6-8 hónapos kortól babáknak
és kisgyermekeknek
Nettó tömeg:

A nyomdafesték
növényi olaj alapú,
nem tartalmaz
ásványi olajat.

150 g 0

(kb. 30 db)

799

Glutént tartalmaz.

A HiPP Babakeksz válogatott bio minőségű
alapanyagokból készül. A baba egészsége
érdekében a HiPP Babakekszet körültekintő
gondossággal állítják elő. A termék
receptúráját a 6-8 hónapos babák igényei
szerint alakították ki, így biztos lehet abban,
hogy gyermekét ízletes, minőségi termékkel
táplálhatja.

Kérjük, olvassa
el a fogyasztási
javaslatot!

HU3551-F

HiPP minőség

Összetevők:
búzaliszt* 47 %, cukor*, búzakeményítő*, növényi
olajok* (pálmaolaj*, napraforgóolaj*), sovány
tejpor*, sütőpor (káliumhidrogén-karbonát), bourbon
vanília kivonat, B1-vitamin.
*ökológiai gazdaságokból
Nyomokban tojást, szezámmagot és dióféléket tartalmazhat.
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Próbálta már?
HÓNAPOS
KORTÓL

HiPP BIO garancia:
A kekszekhez felhasznált bio összetevők olyan gazdaságokból
származnak, ahol szigorú ökológiai előírásoknak megfelelően
termelnek. Ez azt jelenti, hogy a termesztés során nem használnak
kémiai-szintetikus anyagokat és műtrágyát.
Ezt egy független ellenőrző szervezet, a CH-BIO-006 felügyeli.
A termék forgalmazását a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
(HU-ÖKO-01) felügyeli.

HiPP Mamaszolgálat:
Formájának megfelelően jól illeszkedik a
gyermek kezébe, így könnyen megtanulja önállóan elfogyasztani.

E-mail: info@hipp.hu
www.hipp.hu
Forgalmazza: HiPP Kft. 9167 Hanságliget, Hipp u. 1.
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