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DR GAJA BIO 100% organiczny sok z granatu 1000 ml
 

Cena: 35,00 PLN

Opis słownikowy

Producent DR GAJA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisDR GAJA BIO 100% organiczny sok z granatu 1000 mlDr Gaja 100% organiczny sok z owoców granatu BIO, 1000 mlOrganiczny
Sok z Granatu Dr Gaja, pasteryzowany HTSTSok został poddany pasteryzacji HTST (high-temperature short-time), która polega na
utrwaleniu w wysokiej temperaturze 85° C, w krótkim czasie (15 sekund). Taki sposób termicznego utrwalania żywności pozwala
zachować wartości odżywcze soku.Wyprodukowano w Niemczech.Kraj pochodzenia owoców granatu: Armenia.Certyfikacja: AGRO BIO
TEST, PL-EKO-07-12922Sok z granatu Dr Gaja został wytworzony ze świeżych owoców pochodzących z upraw ekologicznych. Owoce
granatu rosną na drzewach granatowca właściwego (Punica granatum L.) porastających armeńskie góry południa Kaukazu. Armenia
posiada idealne warunki klimatyczne, gdzie granaty mogą dojrzewać w pełni słońca. Najlepsze wartości odżywcze oraz smak mają
owoce w pełni dojrzałe (granat nie dojrzewa po zbiorze). Granat w wielu kulturach uważany był za symbol płodności i młodości, a jego
kwiaty symbolizowały miłość. Owoce granatowca posiadają słodki, orzeźwiający smak. Są wypełnione lekko cierpkimi pestkami, które
mogą sprawiać nieco kłopotów podczas jedzenia, dlatego idealnym rozwiązaniem jest 100% sok z granatu Dr Gaja.Dlaczego warto
wybrać sok z granatu Dr Gaja:pochodzi z upraw ekologicznych,jest w 100% naturalny,jest 100% sokiem z granatu nie z koncentratu,nie
zawiera konserwantów,jest poddawany pasteryzacji HTST pozwalającej na zniszczenie drobnoustrojów przy jednoczesnym zachowaniu
wartości odżywczych i smakowych.Sposób użyciaSpożywać po 50 ml, trzy razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej
porcji produktu.Skład Warto?? od?ywcza w 100 ml w 150 ml*

Warto?? energetyczna 167,47 kJ / 40 kcal 251,21 kJ / 60 kcal
T?uszcz 0 g 0 g
w tym kwasy
t?uszczowe nasycone

0 g 0 g

W?glowodany 10 g 7,5 g
w tym cukry 10 g 7,5 g
B?onnik 0 g 0 g
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Bia?ko 0,7 g 0,1 g
Sól zawiera znikome ilo?ci  zawiera znikome ilo?ci
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