
Výrobce/Výrobca:
GOLDIM spol. s r.o., Michelská 18/12a, 
140 00 Praha 4, Česká republika
www.goldim.cz, e-mail: obchod@goldim.cz

Výživové hodnoty odpovídají/zodpovedajú obvyklým výkyvům/
výkyvom v přírodních/prírodných surovinách.

Výživové údaje/hodnoty
na 100 g 

na porci/ 
porciu (4 g)

Energetická hodnota /
Energia 1622 kJ/382 kcal 65 kJ/15 kcal

Tuky  0 g 0 g
z toho nasycené/nasýtené 
mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 95 g 3,8 g
z toho cukry 95 g 3,8 g
Bílkoviny/bielkoviny <0,5 g 0 g
Sůl/soľ 0 g 0 g

Vyzkoušejte 

Více na www.kozikase.cz

Dětský nápoj v prášku 
Bez sacharózy

Od ukončeného 1. týdne

Plody fenyklu jsou ověřeným prostředkem a používají se ve výživě 
dětí již dlouhá léta.
Složení: mléčný cukr (laktóza), dextróza, rostlinné extrakty (z plo-
du fenyklu – 2,1 %, majoránky). Použité přírodní látky se mohou 
projevit jemným zákalem, který není na závadu nápoje. Určeno pro 
výživu zdravých kojenců a malých dětí. Bez lepku a bez kofeinu. 
Bez aditivních látek. Nevhodné pro osoby s nesnášenlivostí laktózy.
Návod k použití: do 1 roku dítěte rozpusťte 1 čajovou lžičku prášku 
(4 g)ve 100 ml převařené vody vhodné pro kojence, zamíchejte 
a ochlaďte na 30 °C. Pro děti starší 1 roku připravíte lahodný nápoj 
rozpuštěním 2–3 vrchovatých čajových lžiček v šálku vody. Nepřisla-
zujte! Doporučení: nenechávejte dítěti lahvičku s pitím jako náhradu 
za dudlík a při pití mu ji sami přidržujte. Naučte své dítě pít co nejdříve 
z hrnečku. Skladování: dobře uzavřenou dózu uchovávejte vždy 
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.

Plody feniklu sú osvedčeným prostriedkom a používajú sa vo výžive 
detí už dlhé roky.
Zloženie: mliečny cukor (laktóza), dextróza, rastlinné extrakty 
(z plodu feniklu – 2,1 %, majoránky). Použité prírodné látky sa môžu 
prejaviť jemným zákalom, ktorý neznižuje kvalitu nápoja. Určené pre 
výživu zdravých dojčiat a malých detí. Bez lepku a bez kofeínu.  Bez 
aditívnych látok. Nevhodné pre osoby s neznášanlivosťou laktózy.
Návod na použitie: do veku 1 roku dieťaťa rozpustite 1 čajovú lyžičku 
prášku (4 g) v 100 ml prevarenej vody vhodnej pre dojčatá, zamiešaj-
te a ochlaďte na 30 °C. Pre deti staršie ako 1 rok pripravíte lahodný 
nápoj rozpustením 2–3 vrchovatých čajových lyžičiek v šálke vody. 
Neprisladzujte! Odporúčanie: nenechávajte dieťaťu fľašku s nápojom 
ako náhradu za cumlík a pri pití mu ju sami pridržujte. Naučte svoje 
dieťa piť čo najskôr zo šálky. 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.
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