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Syrop malina z cytryną 420 ml HERBAPOL LUBLIN
 

Cena: 7,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 420 ml

Postać syrop

Producent/
Dystrybutor

HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Suplement diety w postaci syropu o smaku malinowo - cytrynowym, pasteryzowany. Tajemnica pysznego smaku syropów Herbapol tkwi
w recepturze opartej na długoletnim doświadczeniu oraz starannie dobranych składnikach. Witaminy: C, B6, D oraz cynk pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku
spożycia 40 ml produktu. Przeciwwskazania Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie
odpowiedni dla diabetyków. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przechowywanie Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła. Po otwarciu przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce w lodówce nie
dłużej niż 30 dni. Zmiana barwy syropu w trakcie przechowywania wynika z zawartości naturalnych składników i nie stanowi wady
produktu. Skład A - cukier lub B - syrop glukozowo-fruktozowy, woda, zagęszczony sok aroniowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; zagęszczony sok malinowy; zagęszczony sok cytrynowy, zagęszczone soki: z czarnej porzeczki i marchwi; witamina C,
witamina D, witamina B6, cynk, aromaty. Litera (A lub B) umieszczona przy numerze partii wskazuje na użyty do produkcji składnik.
Wartość odżywcza w 100 ml:  Wartość energetyczna - 1343 kJ (316 kcal), Węglowodany: 79 g  (w tym cukry: 78 g), Sól: 0,01 g. Wartość
odżywcza w 40 ml:  Wartość energetyczna - 537 kJ (126 kcal), Węglowodany: 32 g  (w tym cukry: 31 g), Sól:  
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