OVOCNÝ ČA J
OD UKONČENÉHO 4. MĚSÍCE
SK: Detský ovocný biočaj je skvelým
prírodným prostriedkom na osvieženie
a doplnenie potrebných tekutín počas celého dňa. Zloženie: jablko* plod
57 %, šípky* plod (Rosa canina), ibištek*
kvet (Hibiscus sabdariffa), čierné ríbezle*
list (Ribez nigrum).
* 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.
Výrobce/výrobca:
GOLDIM spol. s r.o.,
Michelská 18/12a, Praha 4, Česká republika
www.goldim.cz
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BABIO – nielen pre deti

Výrobek je pod stálou kontrolou certifikační společnosti
pro biopotraviny a ekologické zemědělství.
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CZ: Dětský ovocný biočaj je skvělým přírodním
prostředkem k osvěžení a doplnění potřebných
tekutin během celého dne.
Složení: jablko* plod 57 %, šípek* plod (Rosa
canina), ibišek* květ (Hibiscus sabdariffa), černý rybíz* list (Ribez nigrum).
*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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