
AL2348-01-U
za doječe matere

Neto količina: 200 g (za 25 napitkov)
Datum proizvodnje/ Uporabno najmanj do/ Lot: označeno na dnu embalaže
Distributer: Atlantic trade d.o.o., Kolinska 1, 1000 Ljubljana. Info: 080 2221, 
info@hipp.si, www.hipp.si, www.hipp/baby-club. Proizvajalec: Švica.
Sestavine: dekstroza, izvleček melise, naravna aroma limonske trave, izvleček kopriv, 
izvleček komarčka, izvleček kumine, izvleček janeža.
Uporaba: HiPP Mama zeliščni čaj lahko pijete že proti koncu nosečnosti in skozi čas 
dojenja. Popijete lahko približno 2-3 skodelice na dan.
Priprava: 2 čajni žlički HiPP Mama zeliščnega čaja prelijte z 200 ml sveže prevrete tople 
ali hladne vode in premešajte.
Shranjevanje: Hranite pri sobni temperaturi v suhem prostoru. Po uporabi dobro 
zaprite. Izdelek je naše podjetje zapustil v brezhibnem stanju - prosimo pred uporabo se 
prepričajte, da je pakiranje ostalo nepoškodovano.

HiPP Mama 
INSTANT ZELIŠČNI ČAJ ZA DOJENJE 
BIO Zeliščni čaj z janežem, komarčkom in kumino 
ugodno vpliva na nastanek mleka                              (dietetično  živilo)

06062018_16_1313

• brez dodanih umetnih barvil*, umetnih arom in konzervansov* (*po pravilniku)
• brez laktoze, brez glutena in brez GSO
• ne vsebuje mlečnih beljakovin
HiPP Mama zeliščni čaj za dojenje je mešanica izbranih zelišč kot so janež, komarček 
in kumina, za katera je že od nekdaj znano, da ugodno vplivajo na nastanek mleka. Ta 
okusen napitek vam bo pomagal pokriti veliko povečano potrebo po tekočini v času 
dojenja. Melisa in naravna aroma limonine trave dajeta HiPP Mama čaju za dojenje 
osvežujoč okus.

1preračunano iz naravne količine v sestavinah
Standardna mešanica: 100 ml pitne vode in 4 g HiPP Mama zeliščnega čaja.

Hranilna vrednost na 100 ml 
pripravljenega čaja

na 200 ml 
pripravljenega čaja 

energijska vrednost 61 kJ (14 kcal) 121 kJ (28 kcal)
maščobe (od tega) < 0,1 g < 0,1 g
-nasičene maščobne kisline < 0,1 g < 0,1 g
ogljikovi hidrati 3,6 g 7,1 g
-od teh: sladkorji 3,6 g 7,1 g
beljakovine < 0,1 g < 0,1 g
sol1/natrij <0,05 g /< 0,02 g <0,05 g /< 0,02 g


