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Herbatka marchewkowa z jagodami goji 100g Becla
 

Cena: 22,90 pln

Opis słownikowy

Producent Becla

Opis produktu
 

Herbatka marchewkowa z jagodami goji to naturalny produkt o delikatnym smaku i aromacie, która jest odpowiednia do picia zarówno
na ciepło jak i na zimno.

Zawiera owoce, które dostarczają dużo witamin i mikroelementów. Wśród składników znajdują się słynące z właściwości
przeciwutleniających jagody goji, dzięki którym herbatka może pozytywnie wpływać na zdrowie organizmu, ziele owsa i imbir
wpływające korzystnie na układ trawienny oraz skórka z cytryny, która może działać antybakteryjnie i przeciwzapalnie.

Herbatka marchewkowa z jagodami goji może być świetnym dodatkiem do codziennej diety, zwłaszcza dla osób dbających o zdrowie i
dobre samopoczucie, które cenią sobie naturalne smaki i aromaty.

Sposób przyrządzania:
Herbatkę najlepiej parzyć w dzbanku, przed wsypaniem należy przemieszać zawartość torebki przemieszać, wsypać ok. 1/3 torebki na
1,5 litra wody do dzbanka, zalać gorącą wodą i przykryć. Parzyć ok. 5-10 min.
Proporcje parzenia: 1 łyżeczka herbatki na 200 ml wody.

Herbatkę można zaparzać kilkukrotnie. W zależności od długości parzenia zmieniają one swój smak. Dzieje się tak, ponieważ w
pierwszej kolejności zaparzają się zioła, dopiero na późniejszym etapie owoce, dzięki czemu herbatka za każdym razem może mieć
niepowtarzalny smak.

Skład: marchewka (22%), agrest czerwony, żurawina, burak, jagody goji (10%), ziele owsa, skórka z cytryny, imbir

Opakowanie: 100 g

Produkt naturalny, nie zawiera konserwantów. Wolny od sztucznych aromatów i barwników. Pakowany ręcznie.

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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