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Płatki owsiane bezglutenowe Jumbo - 500g
 

Cena: 9,70 pln

Opis słownikowy

Producent Pięć Przemian

Opis produktu
 

Bezglutenowe płatki owsiane mające pozytywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Przez dietetyków zalecane są w walce z
otyłością jak również w problemach związanych z niestrawnością i w zaparciach. 

Składniki: Płatki owsiane 100%

 

Produkt może zawierać alergeny: orzechy

 

Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna: 1522kJ/368 kcal
Tłuszcz:  7,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,0 g
Węglowodany: 60,5 g

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
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w tym cukry: 1,1 g
Białko: 10,3 g
Sól: 0,003 g

Masa netto: 500 g

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
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