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Mus 100% truskawka jabłko banan marchew Tymbark 120 g
 

Cena: 2,77 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent TYMBARK

Opis produktu
 

Tymbark Mus 100% truskawka jabłko banan marchew 120 g

Składniki
przeciery z: jabłek (34%), bananów (30%) i truskawek (27%), soki z zagęszczonych
soków z: marchwi (5%) i jabłek (4%), witamina E

Wartości odżywcze
w 100 g

energia

tłuszcz

w tym kwasy nasycone
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węglowodany

w tym cukry

błonnik

białko

sól

witamina E

* % referencyjnej wartości spożycia.
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występ[ującego sodu.

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Mus 100% z owoców i marchwi z dodatkiem witaminy E. Przecierowy, pasteryzowany.
Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Źródło błonnika i witaminy E.

Marka
Tymbark

Cechy
100% owoców i marchwi, bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry,
prosty skład: truskawka, banan, jabłko marchew, bez konserwantów, bez glutenu, źródło
witaminy E, naturalne źródło błonnika, 1 z 5 porcji owoców i warzyw

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Marka standaryzowana
Marka: Tymbark

Adres kontaktowy
ul. Strefowa 13 43-100 Tychy

Opis produktu
Mus Tymbark to porcja pysznych owoców, podanych w lekkiej i praktycznej formie. Są
wygodną, zdrową przekąską, którą możesz cieszyć się w każdej chwili - nawet w środku
pracowitego dnia. Pełne wartości odżywczych, witamin i cennego błonnika, musy
pozwalają częściej sięgać po owoce. - 100% owoców i warzyw - bez dodatku cukru -
bez konserwantów - bez glutenu Połączenie dojrzałych owoców i marchwi to
ponadczasowy mix smaków. Pyszna przekąska dodaje energii, a dzięki zawartości
witaminy E pomaga utrzymać młody wygląd, dobre samopoczucie i witalność.

O marce
Tymbark to nie tylko zdecydowany lider sprzedażowy na rynku soków, nektarów i
napojów w Polsce, ale także marka, którą polscy konsumenci darzą wyjątkowym
zaufaniem i którą najchętniej polecają swoim bliskim. To także najlepiej znane,
najczęściej wybierane przez Polaków produkty w swojej kategorii oraz jedna z
najbardziej wartościowych i najlepiej postrzeganych marek przez konsumentów.

Kontakt
MWS Sp. z o.o. Sp. k.

Oświadczenia żywieniowe
Bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry, Źródło witaminy E,
Naturalne źródło błonnika

Informacje dot. stylu życia
Bez dodatku cukru

Dodatki
Barwniki: Nie zawiera
konserwanty: Nie zawiera

Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin.
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Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
120

Jednostka (tekst opisowy)
g

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie wielokrotnie zamykane

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 120

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 169
Wymagana szerokość na półce: 77
Wymagana głębokość na półce: 27

Waga
Waga brutto: 126

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 169
Szerokość: 77
Głębokość: 27

Opakowanie logistyczne
GTIN: 05900334138156
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Adres producenta
MWS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Strefowa 13 43-100 Tychy

Adres zwrotny
MWS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Strefowa 13 43-100 Tychy

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Nie zostawiaj bez opieki małego dziecka z zakrętką - może ją połknąć.

Języki na opakowaniu
polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Mus 100%
Wariant: truskawka jabłko banan marchew
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