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Zapytaj
Doradcę BoboVita

CERTYFIKOWANY
PRODUCENT

22000
ISO

Przecier dla niemowląt: 
Gruszki i banany
Składniki: owoce 55% (gruszki 29%, banany 
26%), sok gruszkowy z zagęszczonego soku 18%, 
sok jabłkowy z zagęszczonego soku 13%, woda 
użyta do przygotowania, mąka ryżowa, zagęszczony 
sok cytrynowy, witamina C. Nie zawiera mleka.

125 g
Zawartość netto:

Wyprodukowano w UE dla NUTRICIA Polska Sp. z o.o., 
ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa
Najlepiej spożyć przed: patrz data na 
wieczku. Nie używaj, jeśli można wcisnąć 
środek wieczka.
Przechowuj w temperaturze pokojowej.

Ten produkt jest przeznaczony do 
uzupełnienia diety, której podstawą
jest mleko kobiece lub modyfikowane.
Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej 
zawartości sodu.  Zawiera naturalnie 
występujące cukry z owoców.

Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej 
zawartości sodu.  Zawiera naturalnie 
występujące cukry z owoców.

**% zalecanego dziennego spożycia **% zalecanego dziennego spożycia 

254/60 kJ/kcal
0,1 g
0 g
14 g
11 g

1,6 g
0,7 g

<0,01 g
15 mg (60%)**

Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna  
Tłuszcz, w tym: 
- kwasy nasycone
Węglowodany, w tym:
- cukry
Błonnik 
Białko 
Sól
Witamina C

Produkt bezglutenowy.Produkt bezglutenowy.

Odpowiednią ilość produktu przełóż do miseczki, 
używając plastikowej łyżeczki.
Pozostałą część przechowuj w zamkniętym 
słoiczku w lodówce, nie dłużej niż 48 godzin.
Nie przechowuj resztek produktu,
który jadło dziecko. Przestrzegaj instrukcji
właściwego przygotowania.
Pamiętaj o higienie ząbków swojego dziecka.

Produkt dla niemowląt i małych dzieci zawiera 
składniki skontrolowane pod kątem 
bezpieczeństwa dla niemowląt. 
Skład dostosowany do wieku.
Zgodnie z przepisami prawa
nie zawiera konserwantów,
barwników i wzmacniaczy smaku. 

Przygotowanie i przechowywanie:spełnia rygorystyczne
normy jakościowe dla
najmłodszych

bez dodatku cukru

bez konserwantów,
barwników 
i wzmacniaczy smaku

owoce od sprawdzonych 
dostawców 

delikatna konsystencja
i skład odpowiedni
do wieku
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