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VERBENA CUKIERKI DZIKA RÓŻA 60g
 

Cena: 2,96 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 g

Postać -

Producent IDC HOLDING A.S.

Opis produktu
 

VERBENA CUKIERKI DZIKA RÓŻA 60G

**Opis:**

Ziołowe cukierki nadziewane o odświeżającym i delikatnym smaku dzikiej róży, hibiskusa
i pokrzywy, to znakomity środek profilaktyczny przeciwko przeziębieniu, wzmacniający odporność organizmu.
Owoce dzikiej róży to obfite źródło ważnych dla organizmu człowieka substancji,
to naturalne źródło witamin: A, C, B, E. Podnoszą odporność organizmu i wspomagają regenerację organizmu, mają również działanie
przeciwzapalne, antybakteryjne
i oczyszczające. Zalecane są przy źle gojących się ranach, wspierają lepsze zrastanie kości przy złamaniach. Poprawiają również pracę
móżdżku oraz przemianę materii w organizmie. Ekstrakt z dzikiej róży zawiera działające antyoksydacyjnie katechiny i moczopędne
flawonoidy – a więc przyspiesza eliminowanie z organizmu produktów rozkładu białka. Dezynfekuje układ trawienny, rozkurcza mięśnie
gładkie jelit, ułatwia trawienie, obniża poziom cholesterolu we krwi. Owoce dzikiej róży również stosować można jako środek
pobudzający w rekonwalescencji.Witamina C, oprócz innych korzystnych wpływów
na ludzki organizm, obniża łamliwość kapilarów, natomiast witamina K wpływa
na krzepliwość krwi. tnie wpływają na działanie organizmu, a w szczególności na układ immunologiczny.

**Składniki:**

Cukier, syrop glukozowy, syrop glukozowo-fruktozowy, kwasy (kwas cytrynowy, jabłkowy), suszony ekstrakt z dzikiej róży 0,2%, ekstrakt
z dzikiej róży 0,2%, ekstrakt z ziół 0,1% (pokrzywa, hibiskus), witamina C, barwniki, aromaty (dzika róża, hibiskus), aromat naturalny
(limonka).

**Wielkość opakowania:**

60 G
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**Wartość odżywcza w 100g:**

Wartość energetyczna 1630kJ/389kcal
- tłuszcz 0g; węglowodany 94g w tym cukry 78g; białko 0g; sól 0g;
- witamina C 80mg (100%)*.
*RWS- referencyjna wartość spożycia

**Producent:**

I.D.C. POLONIA

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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