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Link do produktu: https://biomarkoweprodukty.pl/syrop-z-miety-500ml-p-424.html

SYROP Z MIĘTY 500ML
Cena brutto

23.50 zł

Cena netto

21.76 zł

Numer katalogowy

412

Opis produktu

Bardzo dobrze znany nam aromat i smak. A co poza
tym?
Nasz syrop z mięty swoje wyjątkowe właściwości i niepowtarzalny smak zawdzięcza
mieszance różnych rodzajów mięty.
Mięta w swoich liściach i łodygach gromadzi olejek eteryczny, garbniki (łagodzą
podrażnienia), flawonoidy (przeciwutleniacze) i kwasy fenolowe, które posiadają
właściwości odkażające.
Najbardziej cenioną zaletą mięty jest jej pozytywny wpływ na układ pokarmowy.
Wykazuje ona właściwości łagodzące stany zapalne żołądka, działa rozkurczowo na
mięśnie gładkie przewodu pokarmowego oraz przynosi ulgę przy wzdęciach i
zaparciach. Mięta to również doskonałe remedium przy dokuczliwych nudnościach.
Wyciągi z liście mięty wykazują silne działanie antybakteryjne i antywirusowe.
Dzięki temu skutecznie niszczą bakterie rozwijające się w przewodzie pokarmowym
oraz w obszarze górnych dróg oddechowych. Ułatwiają również odkrztuszanie oraz
łagodzą ból gardła.
Syrop z mięty będzie niezwykle przydatny podczas upałów. Szklaneczka napoju bez
wątpienia schłodzi nasz organizm, ugasi pragnienie, odświeży a przy okazji również
zrelaksuje i uspokoi.
Czy wiesz, że? Syrop z mięty to idealna baza pod domowej roboty Mojito! Wrzuć
kilka kostek lodu do szklanki, dolej kieliszek naszego syropu, dorzuć plasterek
limonki lub cytryny, zalej całość wodą gazowaną i gotowe. Dla smakoszy polecamy
wersję z rumem.

Skład: ekstrakt ziołowy min. 60% (woda pitna, bio mięta – z kontrolowanej uprawy
ekologicznej w Republice Czeskiej), sacharoza, kwas: kwas cytrynowy
Bez dodatku konserwantów, sztucznych słodzików, aromatów, barwników i
zagęszczaczy.
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Traktowane z delikatną pasteryzacją. Nie zawiera glutenu, laktozy oraz GMO.
U osób wrażliwych może wywołać reakcje alergiczne.
Z powodu wysokiej zawartości ekstraktu z ziół zaleca się kobietom w ciąży
i karmiącym przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w temperaturze 4-8 ° C i zużyć w
ciągu 4 tygodni.
Nie wystawiać syropu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i
ekstremalnych temperatur.
Osad nie jest wadą.
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