
dla niemowląt od 12. miesiąca i małych dzieci, 200 g

Bez dodatku cukru – zawiera naturalnie występujące cukry
83% pełnoziarnistych, ekologicznych zbóż
Delikatne płatki zbożowe – łatwe do przeżuwania
Idealne do pierwszych prób samodzielnego jedzenia łyżeczką
Zgodnie z przepisami prawa zawiera witaminę B1

 – ważną 
dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
Bez dodatku aromatów

Nr art. 3532-02

Ponad 60 lat doświadczenia w rolnictwie ekologicznym
Szczegółowe kontrole w naszym laboratorium, należącym
do wiodących w Europie
Bardziej surowe normy jakościowe niż wymagane prawem
Naturalne, ekologiczne ziarna zbóż – z upraw prowadzonych
bez użycia nawozów sztucznych i innych środków chemicznych 
(zgodnie z przepisami prawa)

1 pozyskane z ok. 53 g świeżych owoców BIO w przeliczeniu na porcję (35 g).Musli wielozbożowe Truskawki − Maliny HiPP BIO jest dopasowane 
do wieku oraz potrzeb żywieniowych niemowląt i małych dzieci. 
Zawiera też cenne, surowo kontrolowane, ekologiczne składniki.

Produkt z certyfikatem ekologicznym – zgodnie 
z prawem UE.
Znak HiPP BIO to gwarancja ponad 260 kontroli 
każdego produktu oraz 60 lat doświadczenia
w rolnictwie ekologicznym.

Sposób przygotowania: do miseczki wsyp ok. 6 łyżek 
stołowych Musli (35 g). Dodaj 100 ml mleka (dla niemowląt od 
12. miesiąca odpowiednie jest mleko HiPP 2 COMBIOTIK®, 
a dla małych dzieci – HiPP 3 JUNIOR COMBIOTIK® lub HiPP 4 
JUNIOR COMBIOTIK®), wymieszaj i Musli gotowe!

Wartość odżywcza w 100 g: wartość energetyczna 1509 kJ (357 
kcal), tłuszcz 3,6 g (w tym kwasy nasycone 0,7 g), węglowodany 
65,1 g (w tym cukry2 11,1 g), błonnik 10,5 g, białko 10,9 g,
sól3 <0,05 g, sód <0,02 g, tiamina (witamina B

1
) 1,1 mg (220%4).

1 porcja = 35 g Musli + 100 ml mleka HiPP 2 COMBIOTIK® lub HiPP 3 
JUNIOR COMBIOTIK®/ HiPP 4 JUNIOR COMBIOTIK®

2zawiera naturalnie występujące cukry
3zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
4% zalecanego dziennego spożycia zgodnie z RWS

Musli wielozbożowe Truskawki – Maliny HiPP BIO to pyszne 
i wartościowe śniadanie dla małych dzieci. Jest także idealne jako 
przed– lub popołudniowa przekąska między głównymi 
posiłkami. Musli po przyrządzeniu podawaj  łyżeczką lub pozwól 
dziecku samodzielnie jeść łyżeczką.

BEZ DODATKU CUKRU2

• Zawsze przygotowuj Musli bezpośrednio przed podaniem • Nie 
podgrzewaj w kuchence mikrofalowej (niebezpieczeństwo poparzenia!) 
• Po każdym użyciu starannie zamknij opakowanie. Przechowuj je 
w higienicznych warunkach, w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej. Zawartość opakowania zużyj w ciągu 3-4 tygodni po 
otwarciu • Zadbaj o higienę jamy ustnej swojego dziecka.

Dołącz do Klubu mojego Maluszka na www.hipp.pl
Najlepiej spożyć przed: data podana na górze kartonowego opakowania.
Przed użyciem upewnij się, że opakowanie nie zostało naruszone.
Pakowane wagowo, a nie objętościowo.
Pakowano w atmosferze ochronnej.

Składniki: pełnoziarniste płatki* i mąki zbożowe* 83% (pszenica*, 
owies*, jęczmień*, pszenica orkisz*, żyto*, proso*), płatki 
bananowe*1, liofilizowane owoce* (truskawki*1 1,4%, maliny*1 1,1%, 
zagęszczony sok marchwiowy*), mąka kukurydziana*, witamina B1.

Tylko do użytku online 

Nie powielać




