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Verbena Imbir, ziołowe cukierki, 60 g
 

Cena: 3,06 zł

Opis słownikowy

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka VERBENA

Opakowanie 60 g

Postać Cukierki

Producent I.D.C. POLONIA

Przeznaczenie Przeziębienie i grypa

Rodzaj produktu Żywność

Wiek Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu
 

Opis
Cukierki ziołowe Verbena Imbir z witaminą C i ekstraktami roślinnymi są polecane jako zdrowa przekąska. Produkt ten wspiera
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga łagodzić problemy związane z układem oddechowym. Zawiera ekstrakty
roślinne, które mają pozytywny wpływ na organizm. Imbir, który jest jednym z tych składników, jest znany z właściwości
przeciwwirusowych i przeciwzapalnych, a także może pomóc w łagodzeniu objawów choroby przewlekłych, takich jak choroby układu
oddechowego. Produkt Verbena Imbir zawiera również witaminę C, która jest ważna dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania
układu odpornościowego. Cukierki ziołowe Verbena Imbir to więc nie tylko smaczna przekąska, ale również wartościowy dodatek do
codziennej diety, który może pomóc w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia.

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

Składniki
syrop glukozowy, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, miód 1,4%, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), imbr mielony 0,2%, ekstrakt z
imbiru 0,02%, aromat naturalny (cytrynowy), witamina C, aromaty

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
Błonnik 0 g
Białko 0,1 g
Witamina C 80 mg / 100%*
*Dzienne referencyjne wartości spożycia (dla osób
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Wartość odżywcza w 100 g:
dorosłych)

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed ciepłem.
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