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Czarnuszka ziarno 500 g (Medfuture)
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 g

Postać Surowce zielarskie

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Środek spożywczy

Opis produktu
 

Składniki
100% czarnuszka ziarno całe

Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna 2248 kJ/537 kcal
Tłuszcz 50 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7 g

Węglowodany 23 g

w tym cukry 0,3 g

Błonnik 12 g
Białko 18 g
Sól 0,01 g

Masa netto
500 g

Charakterystyka
W ziarenkach czarnuszki znajdują się białka, węglowodany, witaminy A, E, F, B1, B3, biotyna i związki mineralne: cynk, selen, wapń,
żelazo, sód, potas.
Nasiona czarnuszki można używać jako przyprawy do mięs, przetworów warzywnych, sałatek czy zup. Doskonale sprawdzi się także
jako dodatek do samodzielnie wypiekanego chleba. Zmielonych nasion czarnuszki można używać jako zamiennika pieprzu. W
przeciwieństwie do niego nie drażni jednak przewodu pokarmowego ani nie zakwasza organizmu
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Ziarna czarnuszki można stosować wewnętrznie (jako dodatek do potraw) oraz zewnętrznie (na skórę i włosy).
Napar z nasion czarnuszki do picia
1 łyżkę rozdrobnionych nasion czarnuszki należy zalać 1 szklanką wody lub mleka. Odstawić na 20 minut, a po tym czasie przecedzić.
Napar należy pić 2-3 razy dziennie po 100-150 ml.
Napar z nasion czarnuszki do użytku zewnętrznego
Naparem można przemywać zmienioną chorobowo skórę (trądzik, łuszczyca, grzybica) lub źle gojące się rany. Można nim także płukać
włosy.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zaciemnionym miejscu.

Producent
Medfuture Sp. z o.o. Pl. Powstańców Śląskich 16-18 53-314 Wrocław
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