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

Cena: 29,70 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 czarnej porzeczki 65 gChcesz poczuć głęboki,
intensywny aromat dojrzałej czarnej porzeczki? Cukierki z Miodem Manuka MGO™ o smaku porzeczkowym to propozycja właśnie dla
Ciebie.Czarna porzeczka to nieco zapomniany przez Polaków owoc, a zupełnie niesłusznie! To bogaty, nieco kwaśny i cierpki smak,
piękny kolor i cudowny aromat, które nieodłącznie kojarzą się z latem. Postanowiliśmy połączyć go ze słodyczą Miodu Manuka MGO™ i
zamknąć w pysznej małej pastylce.Czarna porzeczka i Miód Manuka MGO™ zamknięte w jednym cukierku!Miód Manuka MGO™ to
wyjątkowy gatunek, którego właściwości odkryto stosunkowo niedawno, bo dopiero w latach 30-tych ubiegłego stulecia. Od tamtej pory
stał się przedmiotem szeroko zakrojonych badań naukowych dotyczących jego niezwykłych naturalnych właściwości. Zaowocowało to
odkryciem substancji o nazwie methylglyoxal (MGO). To wyjątkowo aktywny składnik, którego zawartość w Miodzie Manuka MGO™
występuje w niespotykanie wysokich ilościach.Do produkcji naszych słodyczy użyliśmy certyfikowanego Miodu Manuka MGO™ z Nowej
Zelandii o zawartości methylglyoxalu powyżej 400 mg na 1 kg. Dla porównania ilość methylglyoxalu w innych miodach nie przekracza 10
mg/kg.Dodatkowo nasze cukierki z Miodem Manuka MGO™ zawierają witaminę C, która naturalnie wspiera codzienną odporność.
Witamina C, czyli inaczej kwas askorbinowy, pełni ważne funkcje w organizmie. Niestety organizm człowieka, w przeciwieństwie do
większości roślin i zwierząt, nie jest w stanie wytworzyć jej samodzielnie, dlatego konieczna jest jej suplementacja.Zalecane
spożycieZalecane spożycie cukierków z Miodem Manuka MGO™ 400+ i witaminą C, o smaku czarnej porzeczki: rozpuszczać cukierek
powoli w ustach. Spożywać do 5 cukierków dziennie.WażneNie podawać dzieciom poniżej 6 roku życia.Składniki: cukier trzcinowy, syrop
glukozowy, Miód Manuka MGO™ 400+ 8%, woda, naturalny aromat czarnej porzeczki, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z
czarnej marchwi, witamina C (kwas askorbinowy) 0,11%. | Może zawierać mleko i soję.Składniki aktywne w 4,3 g (1 cukierek) w 21,5 g (5
cukierków)*Miód Manuka MGO™ 400+ 343 mg 1715 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.
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