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Słodzik sussina stevia x 200 tabl
 

Cena: 18,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 tabl

Postać Tabletki

Producent FA LANGSTEINER

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wypełniacz, diwęglan sodu (E500), regulator kwasowości: sól sodowa kwasu cytrynowego (E331), substancja słodząca: glikozydy
stewiolowe, środek oddzielający l-leucytyna.
1 tabletka = ok. 1 łyżeczka cukru (3 g). Każda tabletka zawiera 0,06 kcal - jest właściwie bezkaloryczna.

Masa netto
Opakowanie zawiera: 200 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Stevia Sussina w tabletkach idealnie nadaje się do słodzenia kawy, herbaty czy innych napojów. Można ją także rozpuszczać np. w
mleku by dosłodzić budyń lub zupę mleczną.
Słodzik Stevia Sussina - słodzik na bazie naturalnych ekstraktów rośliny STEWIA - uwazanej za najsłodszą roślinę na świecie.
Stewia stosowana jest od tysięcy lat w medycynie naturalnej. Ma wiele właściwości leczniczych i prozdrowotnych. FDA, EFSA,
Schweizer Bundesamt i inne międzynarodowe uznane organizacje kontrolujące żywność potwierdziły, że Stevia jest bezpieczna dla
zdrowia. Na całym świecie ponad 150 milionów ludzi używa Stevii, a ich liczba ciągle rośnie.

stewia jest bezpieczna dla chorych na cukrzycę
stewia nie powoduje próchnicy zębów
stewia ma własćiwości bakteriobójcze - ma pozytywny wpływ na dziąsła
dzięki swoim bakteriobójczym właściwościom jest stosowana w medycynie naturalnej przy przeziębieniach i grypie
stewia jest  prawie bezkaloryczna - wspomaga walkę z nadwagą

Słodziki Stevia Sussina produkowane są z ekstraktu liści stewii, który jest około 300 razy słodszy od cukru !!

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Substancja słodząca dla diabetyków.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Fa. Langsteiner Alicja Langsteiner
ul. Białoprądnicka 16
31-221 Kraków

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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