
ź Plante din producţie ecologică (organică), strict controlată
ź Fără zaharuri
ź Pliculeţe sigilate pentru păstrarea savoarei
ź Fără organisme modificate genetic (conform Regulamentului CE privind Agricultura 

Ecologică)

HiPP Mama Organic Ceai pentru ajutarea lactaţiei,     30g (20 pliculeţe*1,5 g) 

Ingrediente:  anason*, fen icu l* , ch imen*, lămâi ţă* , 
Melissa(roiniţă)*.  
* din producţie ecologică (DE-ÖKO-001)(Agricultură UE/non-UE)
Mod de preparare: Într-o cană, peste un plic de ceai HiPP Mama 
Organic pentru ajutarea lactaţiei, turnaţi 200 ml de apă fierbinte și 
lăsați la infuzat aproximativ 3-5 min. Poate fi consumat atât cald 
cât și rece. Infuzie de plante de calitate ecologică - 20  de porţii per 
pachet
A se păstra la loc uscat, la temperatura camerei.
Data fabricaţiei: vezi ambalaj
A se consuma de preferinţă înainte de: vezi ambalaj.
Nr. Lot: vezi ambalaj 
Acest produs a părăsit fabrica noastră în condiții perfecte - vă 
rugăm verificați integritatea ambalajului înainte de utilizare.
Exportator: HiPP GmbH & Co. Export KG,
Theresienthalstraße 68, 4810 Gmunden/Austria
Produs în Germania de către ULRICH WALTER GMBH,
Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße, 12, 49356 Diepholz/Germania
Importator și distribuitor:  Mediplus Exim SRL
Str. Ciobanului nr.133, Mogoșoaia, Ilfov-România 
Tel.: 021/301.74.74; Fax: 021/301.74.75
HiPP ROMANIA:  www.hipp.ro ; Tel: 021/2529211

Valoare energetică - kJ
     - kcal
Grăsimi
   - din care acizi grași saturaţi
Glucide
   - din care zaharuri¹
Proteine
Sare²

Declarație nutrițională
per 100 ml

ceai gata de băut
per 200 ml

ceai gata de băut

5

1

< 1 g

< 1 g

< 1 g

<0,5 g

< 1 g

< 0,05 g

10

2

< 1 g

< 1 g

< 1 g

<0,5 g

< 1 g

< 0,05 g

¹ ingredientele conţin în mod natural zahăr
² calculată pe baza conținutului natural al ingredientelor

Cod AL2345-02
Indicaţii: Nimic nu este mai natural și mai sănătos pentru un nou-născut decât să fie alăptat. Cu o compoziţie aleasă de plante de calitate ecologică (organică), 
cum ar fi anasonul, feniculul și chimenul, acest ceai sprijină lactaţia și vă ajută să acoperiţi necesarul de lichide, crescut pe perioada alăptării.  Aroma sa plăcută 
este dată de amestecul de lămâiţă și de roiniţă.
Ceaiul HiPP Mama Organic de plante pentru ajutarea lactaţiei poate fi consumat de către femeile însărcinate spre sfârșitul sarcinii și după naștere, de-a lungul 
perioadei de alăptare. Recomandăm consumul a 3-4 cești pe zi, pe perioada alăptării. Vă rugăm acordaţi atenţie unei diete echilibrate și unui stil de viaţă sănătos.
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