OVOCNÝ ČAJ
OD UKONČENÉHO 8. MĚSÍCE

SK: Detský rakytníkový biočaj je skvelým prírodným prostriedkom k správnemu pitnému režimu dieťaťa.
Zloženie: rakytník* plod (Hippophae
rhamnoides) 29 %, jablko* plod, medovka* list (Melissa officinalis), materina
dúška* vňať (Thymus serpyllum), maliník*
list (Rubus idaeus).
* z ekologického poľnohospodárstva
Príprava: prelejte 1 nálevové vrecúško 200 ml
vriacej dojčenskej vody, nechajte 10 minút
lúhovať, pred podávaním ochlaďte na teplotu
vhodnú k pitiu. Skladovanie: čajové vrecúška uchovávajte v dobre uzavretej škatuľke na
suchom mieste (do 60 % relat. vlhkosti) a pri
teplote do 25 °C.

PP

81 5

PP
C/PAP

2181

C/PAP
PAP

21

PAP

90

C/PP

90

C/PP

5

BABIO – nielen pre deti
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CZ: Dětský rakytníkový biočaj je skvělým přírodním
prostředkem pro správný pitný režim.
Složení: rakytník* plod (Hippophae rhamnoides)
29 %, jablko* plod, meduňka* list (Melissa officinalis),
mateřídouška* nať (Thymus serpyllum), maliník* list
(Rubus idaeus).
* z ekologického zemědělství
Kladně posouzeno Českou pediatrickou společností.
Příprava: přelijte 1 nálevový sáček 200 ml vroucí kojenecké vody,
nechte 10 minut louhovat, před podáváním ochlaďte na teplotu
vhodnou k pití. Můžete přisladit BABIO Dětským mléčným biocukrem
(více na www.babio.cz). Skladování: čajové sáčky uchovávejte
v dobře uzavřené krabičce na suchém místě (do 60 % relat. vlhkosti)
a při teplotě do 25 °C.
Minimální trvanlivost do:
Minimálna trvanlivosť do:
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Výrobek je pod stálou kontrolou certifikační společnosti
pro biopotraviny a ekologické zemědělství.

CZ-BIO-002
zemědělská produkce EU/
mimo EU

(1

Výrobce:
GOLDIM spol. s r.o.,
Michelská 18/12a, Praha 4, Česká republika
www.goldim.cz
e-mail: obchod@goldim.cz
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