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ALK ALMAS
NÁTRIUMSZEGÉNY DIÉTÁHOZ
Bébiételek elkészítéséhez is ajánlott

Szénsavmentes ásványvíz
SZOMJOLTÓ

Fontos: A hosszan tartó cumizás fogszuvasodáshoz vezethet.
Ezért kérjük, hogy a cumisüveget ne használja 
megnyugtatásra,  gyermekének Ön adjon inni, és szoktassa 
mielőbb a pohárból való ivásra. Az első fogak megjelenése 
után rendszeresen tisztítsa gyermeke fogait. 

Természetes szénsavmentes ásványvíz

Felhasználási javaslat: Az ásványvíz bontatlan állapotban, 
fénytől védett  helyen, szobahőmérsékleten tárolva a  flakonon 
jelzett időpontig használható fel. Felbontás után azonnal forralás 
nélkül  fogyasztható. Ügyeljen arra, hogy a palack tartalma felnyi-
tás után ne szennyeződjön. A felnyitott palack fénytől védett 
helyen max. 10°C-os hőmérsékleten tárolható. Felbontás után 1 
napig forralás nélkül fogyasztható, ezt követően csak a felforralt, 
majd megfelelő hőmérsékletre hűtött ásványvizet használja fel 
bébiételek elkészítéséhez vagy szomjoltásra.

A termék a gyártás helyét 
sértetlenül hagyta el. 
Felbontás előtt ellenőrizze 
a flakon állapotát.

01,0 l

Minőségét megőrzi 
(nap/hó/év): a flakonon 
jelzett időpontig.

Forgalmazza: Hipp Kft., 9167 Hanságliget, Hipp u. 1. www.hipp.hu 
Származási hely: Németország 

Szénsavmentes ásványvíz az Allgäui-Alpokból.
Ez a természetes szénsavmentes ásványvíz a Krumbach 
forrásból származik.  Fogyasztása babáknak és kisgyer-
mekeknek is ajánlott szomjoltóként, valamint bébiéte-
lek elkészítéséhez is felhasználható. A palackozás során 
a szigorú ellenőrzések garantálják a HiPP Szénsavmen-
tes ásványvíz kiváló minőségét. 

12 Kristálytiszta, természetes, szénsavmentes ásványvíz
12 Szigorúan ellenőrzött 
12 A kicsik egy napon belül forralás nélkül 

fogyaszthatják 
12 Alkalmas szomjoltásra önmagában vagy bébiitallal 

keverve 
12 Babateák, tápszerek, tejpépek, bébiételek 

elkészítéséhez is használható

Ásványianyag-tartalom mg/l
Nátrium 9,1
Fluorid 0,14
Szulfát 19,0
Nitrát < 0,3
Nitrit < 0,02
Kalcium 87,0
Magnézium 23,3
Hidrogénkarbonát 381
Összes oldott ásványianyag-tartalom 541

Vastalanítva. Alkalmas nátriumszegény diétához. 
Az Alpok hegyvidékének természetes kincse a kristály-
tiszta, szénsavmentes ásványvíz, amely alkalmas a 
baba ételeinek elkészítéséhez is.

A HiPP Szénsavmentes ásványvizet nemcsak a babák és a
kisgyermekek, hanem a felnőttek is fogyaszthatják.

HU8087
777/740/716

FORRÁS HELYE: KISSLEGG, NÉMETORSZÁG
FORRÁS NEVE:KRUMBACH-QUELLE 

Bei Fragen:  bernadette.gerlach@hipp.at
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