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Malina suszona - EKOLOGICZNA 100g Becla
 

Cena: 37,90 pln

Opis słownikowy

Producent Becla

Opis produktu
 

 

Skład:

suszony owoc maliny(100%)

Wartość odżywcza w 100 g: 

wartość energetyczna 1188kJ/285 kcal, tłuszcz 2,6 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1 g, węglowodany 77,5 g, w tym cukry 22,8 g,
błonnik 37,9 g, białko 6,8 g, sól 0,01g

 

Zastosowanie:

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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W profilaktyce przeciw przeziębieniom i grypie oraz chorobach gorączkowych. Dodatkowo owoc jeżyny stosuje się w dietetyce jako
środek działający korzystnie przy niedokrwistości i w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach zakaźnych.

 

Sposób przyrządzenia:

Owoce należy zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem ok.10 min. Malina suszona stanowi doskonały dodatek zarówno smakowy jak i
aromatyczny przy parzeniu czarnej lub zielonej herbaty (kilka owoców na szklankę).

 

Opakowanie:

100g

Opakowanie zawiera 100% suszonej maliny z certyfikowanych upraw ekologicznych oraz nie zawiera żadnych dodatków i
konserwantów.
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