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MANUKA Cukierki z Miodem Manuka MGO 400+ i witaminą C
o smaku imbirowo-cytrynowym 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 imbirowo-cytrynowym 65 gMiód, cytryna oraz
imbir to połączenie prawdziwie doskonałe. Niektórzy, zwłaszcza w okresach wzmożonych przeziębień i infekcji górnych dróg
oddechowych, zawczasu przygotowują domowej roboty syropy miodowe z dodatkiem imbiru i cytryny, inni aromatyczne lemoniady czy
herbaty.Nasza propozycja jest znacznie szybsza i znacznie prostsza – pyszne cukierki z Miodem Manuka MGO™ 400+ o smaku
imbirowo-cytrynowym!Naturalny imbir w cukierkach z Miodem Manuka MGO™Aromatyczna słodycz miodu wraz z wyraźnym smakiem
imbiru oraz nutami świeżej cytryny to nie tylko prawdziwa symfonia smaku, ale też niezwykłe właściwości. A wszystko za sprawą Miodu
Manuka MGO™ pochodzącego z dalekiej i dziewiczej Nowej Zelandii.To szczególny gatunek, który od kilku lat stanowi przedmiot
zakrojonych badań z uwagi na wyjątkowo wysoką zawartość aktywnego związku – methylglyoxalu. Jego ilość w nowozelandzkim
miodzie wynosi nawet kilkadziesiąt razy więcej niż w innych znanych i popularnych gatunkach. Do produkcji naszych cukierków użyliśmy
Miodu Manuka z zawartością methylglyoxalu powyżej 400 mg/kg MGO™!Witamina C w cukierkach z Miodem Manuka MGO™To jednak
nie wszystko. Każdy cukierek jest wzbogacony Witaminą C, która skutecznie wzmocni naszą odporność. Zarówno witamina C, jak i Miód
Manuka MGO™ 400+ zostały dodane dopiero w momencie chłodzenia, aby w pełni zachować ich właściwości.Miodowe cukierki o smaku
imbirowo-cytrynowym sprawdzą się nie tylko podczas jesienno-zimowych chłodów czy wiosennego przesilenia, ale warto mieć je przy
sobie przez okrągły rok. Wyjątkowy smak cukierków z Miodem Manuka MGO™ to też porcja łatwo przyswajalnych węglowodanów, które
dodadzą nam energii do codziennych działań.Zalecane spożycieZalecane spożycie cukierków z Miodem Manuka MGO™ 400+ i
witaminą C, o smaku imbirowo-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 imbiru, naturalny aromat cytrynowy, 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+ 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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