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Cukierki szałwiowe z miodem i witaminą C, Reutter, 50 g
 

Cena: 12,58 zł

Opis słownikowy

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka REUTTER

Opakowanie 50 g

Postać Cukierki

Producent REUTTER GMBH

Przeznaczenie Chrypka

Rodzaj produktu Żywność

Wiek Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu
 

Opis
Cukierki szałwiowe z miodem i witaminą C Reutter są smaczną słodyczą, która zawiera ekstrakt i olejek szałwiowy. Szałwia to roślina,
która od wieków była wykorzystywana w tradycyjnym zielarstwie, a jej właściwości kojące na gardło i górne drogi oddechowe są znane
na całym świecie.
Dodatkowo cukierki zawierają witaminę C, która jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego człowieka.
Spożycie 7 cukierków zapewnia zalecaną dzienną dawkę tej witaminy dla osoby dorosłej.
Cukierki zawierają również mentol, który powoduje przyjemne odczucie chłodnej świeżości. Jest to składnik, który często znajduje się w
produktach związanych z ochroną gardła i układu oddechowego.
Podsumowując, cukierki szałwiowe z miodem i witaminą C Reutter to smaczna i zdrowa przekąska, która może pomóc w utrzymaniu
dobrego samopoczucia i wzmocnieniu odporności organizmu.

Skład
Składniki tego produktu to cukier, syrop glukozowy, miód (w ilości 5%), ekstrakt szałwiowy (w ilości 2%), witamina C (kwas L-
askorbinowy), regulator kwasowości (kwas winowy), syrop karmelowy, olejek szałwiowy (w ilości 0,15%) oraz mentol.
W 100 g produktu znajduje się 1636 kJ/ 385 kcal wartości energetycznej, 0 g tłuszczu (w tym 0 g kwasy tłuszczowe nasycone), 96 g
węglowodanów (w tym 67 g cukrów), 0 g białka, 0 g błonnika oraz 0 g sodu. Produkt zawiera również 500 mg witaminy C (co stanowi
625% RWS - Referencyjnej Wartości Spożycia).

Zastosowanie
Cukierki szałwiowe są odświeżającą przekąską z dodatkiem witaminy C.
Urozmaicenie i wzbogacenie diety.

Sposób użycia
W zależności od indywidualnych preferencji cukierki należy ssać powoli, aż do całkowitego rozpuszczenia.
W celu uzupełnienia diety w witaminę C zaleca się spożywanie 7 cukierków dziennie.
Nie zaleca się spożywania więcej niż 7 cukierków w ciągu dnia.
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