
HiPP Ceai de Fenicul este un ceai ușor și liniștitor. Conţine fenicul de calitate ecologică superioară, testat riguros pentru depistarea substanţelor 
dăunătoare.
Preparare: Turnaţi aproximativ 200 ml de apă fiartă peste un plic de ceai si lăsaţi la infuzat pentru aprox. 5-8 minute. Lăsaţi ceaiul la răcit până la 
temperatura de băut, aprox. 37°C. Preparaţi ceai proaspăt de fiecare dată. Nu îndulciţi suplimentar. În funcţie de vârsta copilului, îi puteţi oferi 1-2 
porţii pe zi. HiPP Ceai de Fenicul se poate consuma atât cald, cât și rece.
Acest ceai conţine carbohidraţi, în mod natural, astfel contactul frecvent sau prelungit al tetinei cu dinții copilului, poate cauza degradarea danturii 
(carii). Din acest motiv, nu folosiți biberonul ca metodă de liniștire sau de adormire a copilului. Întotdeauna țineți dumneavoastră biberonul, astfel 
încât să-i permiteți să bea rapid. Asigurați igiena dentară o dată cu apariția primului dinte. Acest produs a fost testat științific de către asociația 
independentă "Aktion zahnfreundlich e.V. Toothfriendly International".

HiPP Ceai de Fenicul,      30 g (20 plicuri*1.5 g) Cod AL3600-02

Ingrediente: Fenicul*                                  Fără gluten.
*din producție ecologică (DE-ÖKO-001)
(Agricultură UE/ non-UE)

A se păstra la loc uscat, la temperatura camerei.
Produsul depozitat corespunzător, a se consuma, de preferință, 
înainte de: vezi baza cutiei.
Nr. Lot: vezi baza cutiei.
Acest produs a părăsit fabrica noastră în condiții perfecte - vă 
rugăm verificați integritatea ambalajului înainte de utilizare.
20 de porţii per pachet.
Distribuitor: Mediplus Exim SRL
Str. Ciobanului nr. 133, Mogoșoaia, Ilfov-România
Tel.:021/301.74.74; Fax: 021/301.74.75
Distribuitor certificat ecologic de
SRAC CERT SRL, RO-ECO-026
Exportator: Hipp Austria GmbH, Theresienthalstraße 68, 4810 
Gmunden/Austria
HiPP ROMANIA: www.hipp.ro; Tel: 021/2529211

- fără adaos de zaharuri
- fără adaos de arome
- fără adaos de coloranţi
- pliculeţe sigilate pentru a păstra 

aroma, fără agrafă metalică

- fără organisme modificate genetic 
(conform Regulamentului UE privind 
Agricultura Ecologică)

- verificat cu strictețe împotriva 
contaminării

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

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

Valori nutriționale per 200 ml
produs gata de băut

5 kJ/1 kcal
< 1 g
< 1 g
< 1 g

< 0,5 g
< 1 g

< 0,05 g

10 kJ/2 kcal
< 1 g
< 1 g
< 1 g
< 0,5g
< 1 g

< 0,05 g

per 100 ml
produs gata de băut

Produs ecologic.
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