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Sok 100% Malina jabłko wiśnia winogrono 200 ml Tymbark
 

Cena: 2,06 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

27 sztuk

Producent TYMBARK

Opis produktu
 

Tymbark Sok 100% malina jabłko wiśnia winogrono 200 ml

Składniki
soki z zagęszczonych soków 100% z: jabłek (86%), wiśni (7%), czerwonych winogron
(6%) i malin (1%)

Wartości odżywcze
100 ml

energia

tłuszcz

w tym kwasy nasycone
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węglowodany

w tym cukry

białko

sól

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Sok wieloowocowy 100% z zagęszczonych soków. Pasteryzowany.

Marka
Tymbark

Cechy
jedna z 5 porcji warzyw, owoców lub soku

Marka standaryzowana
Marka: Tymbark

Adres kontaktowy
ul. Strefowa 13 43-100 Tychy

Opis produktu
Najmłodsi uwielbiają owocowe soki i napoje. Uwielbiają też bajkowe postaci. Właśnie
dlatego, specjalnie dla dzieci, Tymbark je połączył - na opakowaniach kartoników
znajdują się postaci z kultowych animowanych produkcji. Dzięki temu każdy może
cieszyć się owocowym orzeźwieniem w towarzystwie ulubionych bohaterów! Soki
100% i napoje w kartonikach Tymbark: - powstają na bazie najlepszych owoców - nie
zawierają konserwantów ani innych zbędnych dodatków - są skomponowane specjalnie
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z myślą o gustach najmłodszych

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.

Logotypy stron trzecich
Tetra Pak

Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
200

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Karton

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 200
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Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 121
Wymagana szerokość na półce: 52
Wymagana głębokość na półce: 43

Waga
Waga brutto: 220

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 121
Szerokość: 52
Głębokość: 43

Opakowanie handlowe
GTIN: 05900334121684

Opakowanie logistyczne
GTIN: 05900334122896

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 www.tymbark.com

Adres internetowy
www.tymbark.com

Języki na opakowaniu
polski

Język produktu
Język danych: polski
Główny język opisu: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Sok 100%
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Wariant: malina jabłko wiśnia winogrono
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