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Cukierki głogowe, Reutter, 50 g
 

Cena: 13,22 zł

Opis słownikowy

Część ciała Serce

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka REUTTER

Opakowanie 50 g

Postać Cukierki

Producent REUTTER GMBH

Rodzaj produktu Żywność

Wiek Dla dorosłych

Opis produktu
 

Opis
Właściwości cukierków głogowych Reutter wynikają przede wszystkim z obecności ekstraktu z głogu, który jest rośliną o długiej tradycji
stosowania w medycynie naturalnej. Głóg zawiera wiele cennych substancji, w tym flawonoidy, kwasy organiczne, aminy, glikozydy i
triterpeny. Wszystkie te związki wpływają na korzystne działanie głogu na organizm człowieka.

Ekstrakt z głogu ma przede wszystkim działanie rozszerzające naczynia krwionośne, co przyczynia się do poprawy krążenia
obwodowego i zapobiegania niedokrwieniu. Głóg ma także właściwości uspokajające i przeciwzapalne, co może być szczególnie
korzystne w przypadku osób z nadmiernym stresem i napięciem nerwowym.

Cukierki głogowe Reutter są łatwe w użyciu i dostępne bez recepty. Są idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą naturalnie wesprzeć
swoje zdrowie sercowo-naczyniowe i zapobiegać chorobom układu krążenia. Ze względu na obecność ekstraktu z głogu, cukierki te
mogą być szczególnie korzystne dla osób z nadciśnieniem, miażdżycą, chorobami serca i innymi dolegliwościami związanymi z układem
krążenia.

Składniki
Cukier, syrop glukozowy, mleko pełne, ekstrakt z liści i kwiatów głogu (1,2%), regulator kwasowości: kwas winowy, naturalny aromat z
czarnej porzeczki, barwnik: ekstrakt z papryki.
100 g produktu zawiera:
wartość energetyczna 1659kJ/ 391 kcal,
tłuszcz 0,4 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 g, węglowodany 94 g, w tym cukry 68 g, białko 0,4 g, błonnik 0 g, sól 0,1 g,
ekstrakt z liści i kwiatów głogu 1,2 g.

Przeznaczenie
Jako przekąska do urozmaicenia i wzbogacenia diety.

Sposób użycia
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Cukierki należy ssać powoli, bez rozgryzania i połykania.
Spożywać zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Przeciwwskazania
Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników środka spożywczego.

Przechowywanie
Należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25 stopni Celsjusza. Wprowadzenie do codziennej rutyny
zdrowego trybu życia oraz zbilansowanej diety ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
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