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NASIONA KONOPI ŁUSKANE
250g
Cena

15,04 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

5902666906885

Producent

NATURAL EXPERT

Opis produktu
NASIONA KONOPI ŁUSKANE 250g

Składniki: łuskane nasiona konopi.
Nasiona konopi łuskane pochodzą z niezwykle zdrowotnych nasion konopi siewnej, które wykorzystuje się w przemyśle
spożywczym. Zawierają wyjątkowo duże zasoby kwasów omega-3 i omega-6. Są też wysoko bogate w białko, dlatego weganie
oraz wegetarianie często sięgają po ten produkt. Nie mają zapachu, dlatego nie zniechęcają do kupna i spożywania, ale ich
słodki i delikatnie orzechowy smak nie daje o sobie zapomnieć. Idealnie pasują do deserów, chleba, makaronów oraz koktajlu.
Należy pamiętać, że jest to suplement diety, dlatego nie jest wskazane przekraczać dziennej dawki (36g)

Wartość odżywcza w 100 g produktu:
- wartość energetyczna 2537 kJ / 604 kcal
- tłuszcz 52 g
w tym kwasy nasycone 4 g
- węglowodany 1 g
w tym cukry 1 g
- białko 32 g
- sól 0 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: Litwa
Producent:
NATURAL EXPERT
PPH Kamil Chojnowski
email: info@naturalexpert.pl
Masa netto: 250 g
Informacja o alergenach:
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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
- sól 0 g
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