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Verbena Dzika Róża, ziołowe cukierki, 60g
 

Cena: 3,10 zł

Opis słownikowy

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka VERBENA

Opakowanie 60 g

Postać Cukierki

Producent IDC HOLDING

Rodzaj produktu Żywność

Wiek Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów,
Od 18 lat

Opis produktu
 

Opis
Cukierki Verbena o smaku dzikiej róży, są bogate w witaminę C i mają korzystny wpływ na układ odpornościowy, a także działają
moczopędnie i przeciwzapalnie. Hibiskus, kolejny składnik, również jest bogaty w witaminę C i A, beta karoten, wapń, żelazo, niacynę i
ryboflawinę. Ma on korzystny wpływ na układ trawienia oraz działa antybakteryjnie, obniżając ryzyko chorób serca i ciśnienia krwi.
Pokrzywa zwyczajna, ostatni ze składników, oczyszcza krew i obniża poziom cholesterolu, a także wspomaga wytwarzanie czerwonych
krwinek, wzmacnia organizm i poprawia trawienie. Zawiera dużą ilość witaminy C i B, składników mineralnych, garbników i chlorofilu, co
pozytywnie wpływa na choroby dróg oddechowych, reumatyczne, wątroby i woreczka żółciowego.

Wskazania
inspirowana naturą - unikalna receptura,zawiera witaminę C,+ ekstrakty z roślin

Składniki
syrop glukozowy, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, kwas (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), koncentrat z dzikiej róży w proszku 0,2%,
ekstrakt z dzikiej róży 0,2%, ekstrakty z ziół 0,1% (ekstrakt z pokrzywy, ekstrakt z hibiskusa), witamina C, barwniki (koszenila, kurkumina),
aromaty, aromat naturalny, maltodekstryna

Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna 1630 kJ / 383 kcal
Tłuszcz 0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Węglowodany 94 g
w tym cukry 78 g
Białko 0 g
Sól 0,1 g
Witamina C 80 mg / 100%*
*Dzienne referencyjne wartości spożycia (dla osób
dorosłych)
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Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed ciepłem.
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