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VERBENA IMBIR cukierki 60 g
 

Cena: 3,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 g

Postać -

Producent I.D.C. POLONIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościVERBENA IMBIR cukierki 60 gSubstancje znajdujące się w korzeniu imbiru poprawiają ruchy żołądka i działają
przeciwskurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Dzięki temu pomagają w zaburzeniach trawienia i wzdęciach. Oprócz
tego zwiększa produkcję żółci i obniża poziom cholesterolu we krwi. Zmniejsza ryzyko zawału serca i łagodzi migreny. Dzięki lepszemu
przepływowi krwi zaopatruje mózg w tlen i aktywuje funkcje zmysłowe i proces myślenia.Zingiber OfficinaleJest skuteczny jako środek
przeciw bakteriom i wirusom i zwiększa odpornośćImbir jest pochodzącym z południa Chin prawdziwym skarbem, którego nie powinno
brakować w żadnym gospodarstwie domowym. Ma bardzo wyraźny, aromatyczny i słodko pikantny smak. Używany jest jako przyprawa,
która może być częścią curry i pojawia się w recepturach słodkiego pieczywa (np. pierniki), ale spożywany jest także świeży (herbata ze
świeżego, startego imbiru) lub marynowany w różnych zalewach (np. imbir marynowany do sushi), czy jako dodatek w warzeniu
piwa.Herbata z imbirem działa przeciwzapalnie, poprawia trawienie, łagodzi skurcze w przewodzie pokarmowym i poprawia ukrwienie
organizmu, rozgrzewa zimne ręce i nogi. Zaleca się jej picie przy bólach i zawrotach głowy. Działa również antyseptycznie. Picie od
czasu do czasu herbaty z imbirem zapobiega różnego rodzaju infekcjom.Składniki

 cukier, syrop glukozowy, syrop glukozowo-fruktozowy, miód 1,4%, kwasy(kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), imbir mielony 0,2%, aromaty
naturalne(cytrynowy, imbirowy), witamina C, aromat

 

Wartość odżywcza w 100 g:

Wartość energetyczna 1630kJ/389kcal
tłuszcz

w tym kwasy tłuszczowe

0g

0g
węglowodany

w tym cukry

94g

78g
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białko 0g
sól 0g

witamina C 80mg/100%NRV

 

NRV - referencyjna wartość spożycia (dla osoby dorosłej)

ProducentIDC HoldingDrieňová 3,821 01 BratislavaSlovensko
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