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Link do produktu: https://biomarkoweprodukty.pl/syrop-z-kwiatow-czarnego-bzu-500-ml-p-379.html

SYROP Z KWIATÓW CZARNEGO BZU
500 ML
Cena brutto

25.00 zł

Cena netto

25.00 zł

Numer katalogowy

12

Opis produktu
Syrop z kwiatów czarnego bzu Batkovy Ziołowe Syropy

Syrop z kwiatów czarnego bzu, pakowany w szklanych 0,5 l butelkach, wyprodukowany w 100% z
naturalnych składników.

Kwiat bzu wspomaga odporność i funkcjonowanie dróg
przyspiesza przemianę materii i usuwa toksyny z organizmu.

oddechowych,

Nasze syropy w prosty i szybki sposób dostarczają cennych właściwości i zaskakują swoim
niepowtarzalnym smakiem.

Jak to możliwe?

W każdej butelce znajduje się ponad 50% wyciągu ziołowego!!!

Nie zawierają sztucznych aromatów, barwników, sztucznych słodzików ani zagęszczaczy, wszystko to
w naturalny sposób zapewnia odpowiednia dawka ziół.

Syropy można pić i wykorzystywać na wiele sposobów, dzięki temu sprawdzają się w każdej sytuacji.

Najprostszy sposób to dolać syrop do herbaty (max. 50ｰC) aby wzbogacić jej właściwości i nadać
niepowtarzalny smak ( ilość wedle uznania).
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Syropy można również rozcieńczyć z wodą na ciepło (max. 50°C), dodać plasterek pomarańczy i
relaks murowany (proponowana ilość to: 2-3 cl syropu zalać wodą do 0,3 dcl).

Dla tych, którzy nie przepadają za ciepłymi napojami, proponujemy syrop zalać wodą mineralną lub
lekko gazowaną, dodać plasterek cytryny (opcjonalnie, bez cytryny również jest pysznie) i popijać
kiedy mamy ochotę.

Na wiosenne i letnie dni polecamy przygotować Ziołoladę – lemoniada na bazie syropów .
Wystarczy nam do tego:
- dzbanek,
- kostki lodu,
- odpowiednia ilość syropu (wedle preferencji smakowych),
- woda mineralna gazowana (lub jak kto woli bez gazu),
- kilka plasterków cytryny lub innych owoców,
- garstka ulubionych ziół i gotowe!

Cieszmy się słońcem przy szklaneczce Ziołolady.

Produkt traktowany z delikatną pasteryzacją, bez laktozy, glutenu i GMO.

Syrop składa się z: ekstraktu ziołowego min. 60% (woda pitna, kwiat czarnego bzu – zbierany ręcznie
w Republice Czeskiej) sacharozy, bio cytryny z kontrolowanego rolnictwa ekologicznego, kwas: kwas
cytrynowy.

Produktu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ekstremalnych
temperatur, a po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 4 tygodni.
Osad nie jest wadą.
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