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MACA PROSZEK 100g
Cena

9,38 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

5902666908148

Producent

NATURAL EXPERT

Opis produktu
MACA PROSZEK 100g
Składniki: korzeń macy sproszkowany
Maca jest wysoce wartościową pod względem składników odżywczych rośliną, która rośnie na terenach Peru. Proszek jest
bardzo prosty w użyciu - wystarczy go dosypać do danego posiłku. Łatwo się rozpuszcza, dzięki czemu nie jest bezpośrednio
wyczuwalny, przez co nie wpływa na jego formę. Macę można dodawać do jogurtów, kawy, owsianek, napojów z wodą lub
mlekiem.

Zalecana dzienna porcja
5 gram. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji w ciągu dnia.
Sposób użycia
1 x dziennie jedna łyżka rozpuszczona w szklance wody lub soku. Stosować przed posiłkiem.
Przeciwwskazania
Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników.

Wartość odżywcza w 100 g produktu:
- wartość energetyczna 1494 kJ / 357 kcal
- tłuszcz 0 g
w tym kwasy nasycone 0 g
- węglowodany 71,43 g
w tym cukry 28,57 g
- białko 14,29 g
- sól 0,045 g

SUPLEMENT DIETY
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut ( zamiennik ) zróżnicowanej diety. Utrzymanie
prawidłowego stanu zdrowia wymaga zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Uwag! Kobiety ciężarne i karmiące piersią przed spożyciem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Kraj pochodzenia: Peru
Producent:
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Masa netto: 100 g
Informacja o alergenach:
Produkt może zawierać alergeny:
sezam, orzechy, gluten, seler, gorczyca
Warunki przechowywania:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zaciemnionym miejscu.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Wartość odżywcza w 100g produktu
- wartość energetyczna 0 kcal - tłuszczw tym kwasy tłuszczowe nasycone - węgl
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