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Polska Róża ekologiczny sok z owoców dzikiej róży 250 ml
 

Cena: 15,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Soki

Producent POLSKA RÓŻA

Rodzaj rejestracji Środek spożywczy

Opis produktu
 

Składniki
100% sok z owoców róży (Rosa rugosa).

Średnia wartość odżywcza w 100 ml soku:  
Wartość energetyczna (energia): 328 kJ/ 77 kcal
Tłuszcz 0,0 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,0 gWęglowodany 18 g
w tym: cukry 17 g
Białko 0 g
Sól 0,0055 g

Witamina C 450 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
250 ml

Charakterystyka

Sok jest bogaty w naturalną, owocową witaminę C, pochodzącą w całości z wytłoczonych owoców. Jest jej aż 450 mg w 100 ml
soku. Ze względu na zawartość innych naturalnie występujących substancji, takich jak beta-karoten i bioflawonoidy, owocowa
witamina C jest wielokrotnie lepiej przyswajalna od syntetycznej.
Wysoka zawartość witaminy C sprawia, że jest to niezawodny środek na przeziębienia, poprawę odporności i anemię.
Owoce róży przyczyniają się do:
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prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i układu nerwowego,
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i funkcji psychologicznych,
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu co ma wpływ na właściwe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, kości,
dziąseł,
pomaga zachować zdrową skórę,
ma znaczenie dla prawidłowego przyswajania przez organizm żelaza,
pomaga również w utrzymaniu właściwego stanu błon śluzowych oraz prawidłowego widzenia.

Stosowanie
Proponowany sposób podania: 2x dziennie po 50 ml soku (rano i wieczorem). Produkt do bezpośredniego spożycia lub rozcieńczenia.

Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w chłodziarce.

Producent
Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o. o.
Ul. Rakowiecka 36, lok. 243
02-532 Warszawa
Zakład produkcyjny:
Falenty Nowe
ul. Róży 5
05-090 Raszyn
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