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MyVita Miód manuka UMF 15+ 500 g
 

Cena: 309,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 g

Producent Proness

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu
Happy Valley to jeden z najstarszych producentów oryginalnych nowozelandzkich miodów Manuka. Ponad 40 letnie doświadczenie
gwarantuje wysoką jakość miodu oraz jego najlepsze, naturalne właściwości. Każda kropla miodu jest zbierana i zamykana w słoiku
wyłącznie na terenie Nowej Zelandii.

Happy Valley jest dumnym członkiem niezależnego stowarzyszenia UMFHA, nadającego certyfikat UMF. Organizacja UMFHA klasyfikuje
aktywność biologiczną miodów Manuka. Jest to najdokładniejsze określenie jakości Manuka. Certyfikację UMF determinują wyniki
badań czterech kluczowych składników: leptosperin, MGO Methylglyoxalu (MG), DHA (Dihydroxyacetone), HMF (Hydroxymethylfurfural).
Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki wspierające odporność organizmu.

Sposób użycia
Spożywać miód Manuka rano na czczo w ilości 2-3 łyżeczek lub po 1 łyżeczce 2-3 razy dziennie, pół godziny przed posiłkiem. Nie należy
rozpuszczać miodu we wrzącej wodzie.

Składniki
100% miód z nowozelandzkiego krzewu Manuka (Leptospermum scoparium).

100g produktu zawiera:

wartość energetyczna 1340kJ/320kcal,
tłuszcz 0g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0g; węglowodany 79,6g, w tym cukry 78,1g, białko 0,4g, sól 0,012mg.

Ważne wskazówki
Nie należy podawać produktu dzieciom poniżej 12 miesiąca życia, oraz osobom uczulonym na produkty pochodzenia pszczelego.
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 Miód manuka należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Kraj pochodzenia oraz konfekcjonowania: Nowa Zelandia.

Zawartość netto
250g.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z
wymogami producenta.

Producent
Proness
ul. Nowodworska 17,
59-220 Legnica
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