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MANUKA Cukierki z Miodem Manuka MGO 400+ i witaminą C
o smaku cytrynowym 65 g
 

Cena: 33,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 65 g

Postać -

Producent PROPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościMANUKA Cukierki z Miodem Manuka MGO 400+ i witaminą C o smaku cytrynowym 65 gNiezwykle orzeźwiający aromat
cytryny uwielbiamy chyba wszyscy. Jeżeli natomiast chodzi o jej kwaśny smak to… solo może niekoniecznie. Ale już w towarzystwie –
jak najbardziej. To przecież znakomity dodatek do napojów, potraw czy słodyczy.Nasza propozycja to niezwykły duet z Miodem Manuka
MGO™. Dlaczego niezwykły? Za sprawą towarzysza właśnie, czyli miodu o unikalnych właściwościach.Wyjątkowy smak i właściwości
cukierków z Miodem Manuka MGO™Miód Manuka MGO™ jest naturalnym miodem odmianowym produkowanym przez pszczoły miodne
z nektaru kwiatów krzewów o tej samej nazwie. Porasta niemal wyłącznie dziewicze tereny Nowej Zelandii. Od znanych nam dotąd
miodów odróżnia go wysoka, bo nawet kilkadziesiąt razy wyższa, zawartość aktywnego związku – methylglyoxalu (MGO), którego
właściwości zbadali naukowcy oraz doceniają klienci.Smak samego miodu również odbiega od innych popularnych gatunków. Jedni
wyraźnie wyczuwają w nim smak toffi lub orzechów, niektórzy ziołowe i kwiatowe nuty, a jeszcze inni nieco mineralny smak. Aromat
cytryny i jej kwaśny smak przełamują słodycz cukierków z Miodem Manuka MGO™, co pozwala odnaleźć nowe, intrygujące nuty.Do
produkcji cytrynowych cukierków użyliśmy Miodu Manuka z zawartością methylglyoxalu powyżej 400 mg/kg MGO™. Dodatkowo skład
wzmocniliśmy witaminą C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.Cukierki z Miodem Manuka MGO™ o
smaku cytrynowym to idealna porcja słodyczy, która skutecznie poprawi nastrój nawet w najbardziej przygnębiającym dniu. Zawarte w
miodzie węglowodany dodadzą energii i wigoru, a aromat cytryny orzeźwi i przywoła wspomnienie lata.Zalecane spożycieZalecane
spożycie cukierków z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku cytrynowym: rozpuszczać cukierek powoli w ustach.
Spożywać do 5 cukierków dziennie.WażneNie podawać dzieciom poniżej 6 roku życiaSkładnikicukier trzcinowy, syrop glukozowy, Miód
Manuka MGO™ 400+ 8%, woda, naturalny aromat cytrynowy, witamina C (kwas askorbinowy) 0,11%, ekstrakt z kurkumy. Może zawierać
mleko i soję.Składniki aktywne w 4,3 g (1 cukierek) w 21,5 g (5 cukierków)*Miód Manuka MGO™ 400+ 344 mg 1720 mgWitamina C 4,9
mg (6% RWS) 24,5 mg (31% RWS)*zalecana dzienna porcja produktu. W opakowaniu znajdują się 3 porcje.referencyjna wartość
spożycia dla osoby dorosłejProducentPropharma sp. z o.o.Biuro:ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa, Polska
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