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Sok z brzozy z dziką różą bez cukru, 300 ml
 

Cena: 6,20 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Postać -

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Sok z brzozy otrzymywany i zbierany z pni drzew brzozy wczesną wiosną w okresie od pojawienia się pierwszych pączków na drzewie
do czasu rozwinięcia się liści. Sok wzbogacony jest dodatkiem naparu z owoców dzikiej róży, który nadaje mu łagodny smak i
charakterystyczny, bursztynowy kolor.

Produkt stanowi doskonałe uzupełnienie codziennej diety, może być spożywany przez osoby w każdym wieku, także dzieci, bez
ograniczeń ilościowych. Warto go pić w okresie jesienno-zimowym i w okresie przesilenia wiosennego.

Sok podlega procesowi pasteryzacji w celu przedłużenia przydatności do spożycia. Jest to bezpieczna metoda, która zapewnia
zachowanie świeżości produktu.

Jest to produkt bez dodatku cukru, zawiera naturalnie występujące w nim cukry.

Nie zawiera dodatku sztucznych aromatów i konserwantów, po otwarciu należy przechowywać butelkę w lodówce, nie dłużej niż 3 dni. 

Składniki:
sok z pnia brzozy (Betula pendula) (79,6%), napar z owoców dzikiej róży (Rosa canina) na soku z pnia brzozy (20,3%), regulator
kwasowości: kwas cytrynowy.

Wartość odżywcza 100 ml produktu:
wartość energetyczna (energia) – 26 kJ/6 kcal
tłuszcz – 0 g,
w tym kwasy tłuszczowe nasycone – 0 g
węglowodany – 1,4 g
w tym cukry – 1,1 g
białko – 0 g
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sól – 0 g

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Po otwarciu przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 3 dni.

Uwaga! Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.

Pojemność: 300 ml

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

