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Olej z ostropestu plamistego tłoczony na zimno 250ml
 

Cena: 10,30 pln

Opis słownikowy

Pojemność 250ml

Producent Flos

Opis produktu
 

Tłoczony na zimno olej z ostropestu plamistego (Silybum marianum L.) charakteryzującego się zawartością należącego do grupy
kwasów omega-6 kwasu linolowego.

Stosowanie:

3 razy dziennie po jednej łyżeczce najlepiej 30 minut przed posiłkiem lub jako dodatek do różnych potraw.

Wartość odżywcza w przeliczeniu na 100 ml produktu:

Wartość energetyczna (energia) 3770 kJ/900 kcal;

Tłuszcz 100 g; w tym kwasy tłuszczowe nasycone 15 g;

Węglowodany 0 g; w tym cukry 0 g;

Białko 0 g;

Sól 0 g.

Warunki przechowywania:

Przed otwarciem przechowywać w chłodnym miejscu, chronić od światła.

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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Po otwarciu przechowywać w lodówce, w szczelnie zamkniętej butelce.

Osad wytrącający się podczas przechowywania jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na jakość produktu.

Pojemność: 250 ml
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