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Sok z pigwy 100% sok z owoców pigwy 490ml
 

Cena: 19,67 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 490 ml

Postać -

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Środek spożywczy

PRODUCENT: Oleofarm Sp. z o.o.

Mokronoska 8

52-407 Wrocław

ILOŚĆ:  490 ml

 

Sok z owoców Pigwy, 490ml

 

ZASTOSOWANIE:

Pigwa pospolita (Cydonia oblonga Mill.) jest jedna z najstarszych uprawianych roślin owocowych należących do tej samej rodziny
różowatych (Rosaceae) co jabłka. W Polsce dojrzale, żółte owoce pigwy pospolitej pojawiają się na drzewach we wrześniu i
październiku. Otrzymywany z owoców sok posiada wielu zwolenników, ceniących sobie jego wyrazisty i charakterystyczny smak i
zapach.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Sposób użycia: Stosownie do potrzeb sok może stanowić dodatek do aromatycznych napojów i koktajli zarówno w okresie jesienno-
zimowym jak i wiosenno-letnim.

Wartość odżywcza 100 ml produktu: wartość energetyczna (energia) –211 kJ / 50 kcal, tłuszcz – 0 g, w tym kwasy tłuszczowe
nasycone– 0 g, węglowodany – 12 g, w tym cukry – 11 g, błonnik – 0,9 g, białko – 0 g, sól –0 g

 

SKŁAD:

100% sok z owoców pigwy pospolitej (Cydonia oblonga Mill.).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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