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dětský nápoj v prášku

Výrobce/Výrobca:
GOLDIM spol. s r.o., Michelská 18/12a,
140 00 Praha 4, Česká republika
www.goldim.cz
e-mail: obchod@goldim.cz
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Kvalita našeho biovýrobku je pod neustálou
kontrolou certifikační společnosti pro biopotraviny
a ekologické zemědělství.

s mléčným cukrem
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Více na www.kozikase.cz

CZ-BIO-002
zemědělská produkce EU

Určeno pro výživu zdravých kojenců
a malých dětí
85
C/PAP

8 594003 321788

CZ: BABIO KLIDNÝ SPÁNEK dětský nápoj s mléčným cukrem,
v prášku. Extrakty z lípy, meduňky a máty mají vynikající jemnou
chuť a příjemnou vůni. Tyto bylinky se po staletí využívají při
výrobě čajů i pro děti.
Složení: mléčný cukr (laktóza)*, extrakt květu lípy* (květ lípy*,
maltodextrin*), inulín* (vláknina), extrakt meduňky* (kvetoucí
nať meduňky*, maltodextrin*), extrakt máty* (nať máty*,
maltodextrin*). *z ekologického zemědělství
Kladně posouzeno Českou pediatrickou společností.
Složení bionápoje BABIO KLIDNÝ SPÁNEK odpovídá
požadavkům na výživu kojenců a malých dětí. Bez lepku.
Nevhodné pro osoby s nesnášenlivostí laktózy. Návod k použití:
rozpusťte 1 čajovou lžičku prášku (4 g) ve 100 ml převařené
vody vhodné pro kojence, zamíchejte a ochlaďte na 30 °C.
Nepřislazujte! Skladování: dobře uzavřenou dózu uchovávejte
na suchém místě (do 60 % relat. vlhkosti) a při teplotě do 25 °C.
Po otevření spotřebujte do 40 dní. Minimální trvanlivost do data
uvedeného na dně obalu.
SK: BABIO POKOJNÝ SPÁNOK detský nápoj s mliečnym cukrom,
v prášku. Extrakty z lipy, medovky a mäty majú vynikajúcu jemnú
chuť a príjemnú vôňu. Tieto bylinky sa po stáročia využívajú pri
výrobe čajov i pre deti.
Zloženie: mliečny cukor (laktóza)*, extrakt kvetu lipy* (kvet lipy*,
maltodextrin*), inulín* (vláknina), extrakt medovky* (okvetná
vňať medovky*, maltodextrin*), extrakt mäty* (vňať mäty*,
maltodextrin*). *z ekologického poľnohospodárstva
Zloženie bionápoja BABIO POKOJNÝ SPÁNOK zodpovedá požiadavkám na výživu dojčiat a malých detí. Bez lepku. Nevhodné
pre osoby s neznášanlivosťou laktózy. Návod na použitie: rozpustite 1 čajovú lyžičku prášku (4 g) v 100 ml prevarenej vody
vhodnej pre dojčatá, zamiešajte a ochlaďte na 30 °C. Neprisladzujte! Skladovanie: dobre uzatvorenú dózu uchovávajte vždy na
suchom mieste (do 60 % relat. vlhkosti) a pri teplote do 25 °C.
Po otvorení spotrebujte do 40 dní. Minimálna trvanlivosť do
dátumu uvedeného na dne obalu.
Výživové údaje/hodnoty
Energetická hodnota/
energia
Tuky
z toho nasycené/nasýtené
mastné kyseliny
Sacharidy
z toho cukry
Bílkoviny/bielkoviny
Sůl/soľ

na 100 g

na porci/
porciu (4 g)

1614 kJ/380 kcal

65 kJ/15 kcal

0g

0g

0g

0g

94 g
92 g

3,8 g
3,7 g

0,2 g

0g

0g

0g

