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Herbatka dereniowa 100g Becla
 

Cena: 19,50 pln

Opis słownikowy

Producent Becla

Opis produktu
 

Skład:

dereń z pestką 42%, jabłko, śliwka, porzeczka czerwona, liść wiśni, płatki róży jadalnej

Zastosowanie:

Herbata smakowa, doskonała na gorąco i na zimno. Ma działanie "orzeźwiające" oraz korzystne na układ trawienny. Owoc derenia
wspiera walkę z anemią.

Sposób przyrządzenia:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Herbatkę najlepiej parzyć w dzbanku.

Przed wsypaniem należy przemieszać zawartość torebki.

Wsypać do dzbanka ok 1/3 torebki (33 g), wystarcza na 1,5 l wody.

Zalać wrzątkiem i przykryć do zaparzania na ok. 10 minut.

Herbatkę można zalewać kilkakrotnie.

 

* herbatka w zależności od długości parzenia zmienia swój smak. Dzieje się tak ponieważ w pierwszej kolejności zaparzają się zioła,
dopiero na późniejszym etapie owoce. Dzięki tej właściwości herbatka może mieć za każdym razem niepowtarzalny smak.

Opakowanie: 100g

 

* Produkt naturalny, nie zawiera żadnych dodatków smakowych, zapachowych i konserwujących. Niesiarkowany.

Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
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