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EKO-VIT Sok z kiszonego buraka - 500ml - 1szt.
 

Cena: 7,90 pln

Opis słownikowy

Aby otrzymać
artykuł w
wygodnym
opakowaniu
zbiorczym kup

23 szt.

Producent EKO-VIT

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Wytwarzany według tradycyjnej receptury sok z kiszonego buraka z dodatkiem pietruszki, selera, marchwi i czosnku.

Właściwości:
- Wytwarzany z buraka poddawanego naturalnemu procesowi kiszenia, bez stosowania wspomagaczy.
- Izotiocyjaniany powstałe podczas fermentacji wpływają na opóźnienie procesów miażdżycowych i nowotworowych.
- Wzmacnia odporność organizmu, ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne.
- Ułatwia budowanie prawidłowej flory jelit.
- Wspomaga odchudzanie, reguluje przemianę materii.
- Odkwasza organizm.
- Nie zawiera cukru ani octu.
- Produkt niepasteryzowany, bez zawartości konserwantów, przeciwutleniaczy i regulatorów kwasowości.
- Może być użyty jako baza do barszczu.
- Rozlewany do lekkich butelek PET.

Składniki: burak ćwikłowy (80%), pietruszka (6%), seler (6%), marchew (6%), czosnek (1%), przyprawy, woda, sól.

Wartość odżywcza w 100 ml soku:

Wartość energetyczna 165 kJ/42 kcal
Tłuszcz 0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,01 g
Węglowodany 8,6 g
w tym cukry 5,1 g
Błonnik 0,3 g
Białko 0,4 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.
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Sól 0,2 g

 

Sok należy przechowywać w temperaturze 1 - 5 °C.
Przed użyciem wstrząsnąć. Po otwarciu spożyć w ciągu kilku dni.
Termin przydatności do spożycia wynosi 2 miesiące.

Pojemność: 500 ml
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