Orbit - Bezcukrowa guma do żucia o smaku miętowym 10szt.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 15 g
Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera
Opis produktu: Zerwij z resztkami jedzenia dla zdrowych i czystych zębów. Żuj po jedzeniu i piciu przez co najmniej 20 minut.
Zróżnicowana, zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne.
Marka standaryzowana: Orbit
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezcukrowa guma do żucia zawierająca substancje słodzące o smaku miętowym.
Marka: Orbit
Oswiadczenia zywieniowe: bez cukru.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
633 kJ
Wartość energetyczna
152 kcal
Tłuszcz
0g
- Nasycone kwasy tłuszczowe0 g
Węglowodany
63,3 g
- Cukry
0g
- Poliole
63,3 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące ksylitol, sorbitol, mannitol, aspartam, acesulfam K, sukraloza, baza gumowa, substancja utrzymująca wilgoć
glicerol, substancja zagęszczająca guma arabska, aromaty, emulgator LECYTYNA SOJOWA, barwnik E171, substancja glazurująca wosk
carnauba, przeciwutleniacz BHA

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bezcukrowa guma do żucia Orbit pomaga optymalizować poziom pH osadu nazębnego

Aquaselin - Antyperspirant przeciw nadmiernej potliwości 50 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Aquaselin Extreme zapewnia ekstremalną ochronę przeciw nadmiernemu poceniu. Wskazany dla mężczyzn, dla których
typowe dezodoranty okazały się nieskuteczne. System Inteligentnej Ochrony (SIO) skutecznie redukuje nadmierne wydzielanie potu i
towarzyszący mu przykry zapach. Ekstrakt z Boswellia serrata działa przeciwzapalnie oraz łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.
Marka standaryzowana: Aquaselin

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Aquaselin

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Steareth-2, Octyldodecanol, Steareth-21, Dipropylene Glycol, ISOPROPYL Myristate,
Bisabolol, Boswellia SERRATA Gum, Allantoin, Panthenol
Przygotowanie i stosowanie: W celu osiągniecia maksymalnych efektów w początkowej fazie (3-5 dni) aplikować preparat na noc, na
oczyszczona i osuszona skórę. Pozostawić do całkowitego wchłonięcia. Rano umyć miejsce aplikacji. Po osiągnieciu zadowalającego efektu
używać 1-2 razy w tygodniu podtrzymania działania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Redukuje potliwość w miejscu stosowania.Skutecznie neutralizuje przykry zapach potu.Długotrwały efekt świeżości i
suchości.Szybko się wchłania.Nie plami ubrań.Bezzapachowy.Do stosowania nawet po depilacji.

Trefl - Puzzle Poznaj urocze Księżniczki 100 el.
Opis Produktu
Opis produktu: Poznaj urocze Księżniczki to puzzle składające się ze 100 elementów, zaprojektowane z myślą o wszystkich
wielbicielkach księżniczek z filmów animowanych Disneya. Po ułożeniu układanki powstanie obrazek o wymiarach 410x278 mm.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Poznaj urocze Księżniczki, puzzle składające się ze 100 elementów
Marka: Trefl
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Istnieje ryzyko zadławienia się małymi elementami

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów, z zastosowaniem specjalnego kalandrowanego papieru
odbijającego światło, co ułatwia układanie. Produkt został wyprodukowany w Polsce, a do produkcji zostały użyte materiały ekologiczne.

Przechowywanie i stosowanie

Figaro - Hiszpańskie oliwki zielone drylowane 340 g / 140 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 574 g

Marka standaryzowana: Figaro
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Hiszpanii.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hiszpańskie oliwki zielone drylowane. Pasteryzowane
Marka: Figaro
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: OLIWKI SĄ MECHANICZNIE DRYLOWANE I MOGĄ ZAWIERAĆ PESTKI LUB ICH
FRAGMENTY!.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 6 dni.
Wartości odżywcze w 100 g
Energia
627 kJ/150 kcal
Tłuszcz
15,0 g
W tym kwasy nasycone2,3 g
Węglowodany
0,0 g
Błonnik
3,0 g
Białko
0,9 g
Sól
3,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oliwki, woda, sól, regulatory kwasowości: kwas mlekowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Konsumencki Lider Jakości 2013

Calgon - Proszek do pralki. zmiękczacz wody 500g
Opis Produktu
Opis produktu: Bez Calgonu. Kamień, brud i pozostałości po detergentach osadzają się na bębnie, w filtrze i w rurach. Może to nie tylko
doprowadzić do zniszczenia pralki, ale również może być źródłem brzydkiego zapachu, co uniemożliwia osiągnięcie perfekcyjnych efektów
prania. Z Calgonem 3w1. Dzięki 3 neutralizującym właściwościom, Calgon chroni Twoją pralkę oraz utrzymuje ją czystą i świeżą**:. 1.
Skuteczna ochrona przed osadami z kamienia, co pomaga zapobiegać awarii pralki. 2. Właściwości przeciwdziałające brudowi, które hamują
osadzanie się brudu i osadów z detergentów. 3. Zapobiega powstawaniu brzydkich zapachów w pralce. **W porównaniu do poprzedniej
formuły.
Marka standaryzowana: Calgon
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Calgon
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Calgon Proszek 3w1 środek zmiękczający wodę. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać
kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
Przechowywanie: Data ważności: 2 lata od daty produkcji na opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawiera: >30% zeolity, <5%: polikarboksylany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa
Przygotowanie i stosowanie: Odpowiednie dozowanie, Dla pełnej ochrony dozuj zgodnie ze stopniem twardości wody. 75 g bardzo
twarda woda, 50 g twarda woda, 25 g średnio twarda woda, 1 doza = 25 g, 1. Używaj do każdego prania. 2. Dodaj Calgon do zwykłego
środka piorącego do komory prania zasadniczego. 3. Dozuj ilość środka piorącego rekomendowaną do miękkiej wody. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów używaj z detergentami, które nie zawierają fosforanów. 4. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów tkanin.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ochrona przed kamieniem + brudem + brzydkim zapachem*, *Używaj do każdego prania
Dodatkowe informacje: Dodatkowa informacja o składnikach: www.rbeuroinfo.com. Oszczędzaj energię!. Calgon dba o czystość
elementów grzewczych Twojej pralki, przez co zmniejsza zużycie energii. Segreguj śmieci!. To opakowanie zostało stworzone z kartonu z
recyklingu (90%). www.rb.com/responsibility/.

Somersby - Piwo bezalkoholowe 0% Pear 0.4l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 684 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera
Marka standaryzowana: Somersby
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezalkoholowy napój piwny o smaku gruszki. Pasteryzowany.
Marka: Somersby
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu. Może występować osad naturalnego pochodzenia.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
wartość energetyczna
165 kJ/38 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
10,2 g
w tym cukry
9,8 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, słód JĘCZMIENNY, cukry owocowe z gruszki, bezalkoholowy fermentowany koncentrat jabłkowy,
fermentowany sok jabłkowy, DWUTLENEK węgla, regulator kwasowości (kwas jabłkowy), sok gruszkowy z koncentratu (1,6%), aromaty
naturalne, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), chmiel
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje mocno schłodzony, z kostkami lodu.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Butelka bezzwrotna.

Elmex - Pasta do zębów sensitive white 75 ml

Opis Produktu
Opis produktu: Pasta elmex® Sensitive zapewnia potrójnie skuteczne działanie dla nadwrażliwych zębów - chroni, wzmacnia i oczyszcza.
Zadba także o biel Twoich zębów.
Marka standaryzowana: Elmex
Jednostka opisowa: ml SUT

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Elmex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 7 lat.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol (*S) / Glycerin (*Y), HYDROXYETHYLCELLULOSE, Olaflur, Aroma, Limonene, Cl 77891,
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Saccharin, Hydrochloric Acid, *S/*Y: sprawdź kod produkcyjny
Przygotowanie i stosowanie: -,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Pasta do zębów do codziennego stosowania zapewniająca ochronę nadwrażliwych zębów, Zapewnia potrójnie skuteczne działanie i
klinicznie udowodnioną ochronę dla nadwrażliwych zębów.Chroni: aminofluorek tworzy ochronną warstwę na odsłoniętych szyjkach
zębowych.Wzmacnia: aminofluorek przyczynia się do wzmocnienia zębów oraz chroni je przed próchnicą.Oczyszcza: zawiera substancje
zapewniające skuteczne i łagodne działanie oczyszczające, dzięki czemu usuwa płytkę nazębną, Delikatnie usuwa przebarwienia i pomaga
przywrócić naturalną biel zębów.Produkt opracowany przez szwajcarskich specjalistów.Skuteczność potwierdzona klinicznie.
Dodatkowe informacje: elmex SENSITIVE to pasta opracowana specjalnie do pielęgnacji i ochrony odsłoniętych szyjek zębów, które
wywołują uczucie nadwrażliwości zębów. Wskutek cofania się dziąseł, wrażliwe szyjki zębowe ulegają odsłonięciu. W wyniku tego bodźce
zewnętrzne, takie jak ciepło czy zimno, kwaśne lub słodkie potrawy czy dotyk, mogą powodować ból oraz sprawiać, że szyjki zębowe
stają się bardziej podatne na próchnicę. Pasta elmex Senitive zawiera w swoim składnie wysokoaktywny aminofluorek, który tworzy na
powierzchni zębiny ochronną warstwę eliminującą dolegliwości bólowe. Efekt ten jest dodatkowo wzmacniany dzięki zawartości
specjalnych substancji czyszczących. Aminofluorek chroni także szyjki zębowe przed próchnicą. . Pasta do zębów elmex SENSITIVE ma
łagodne działanie ze względu na niski współczynnik ścieralności, aby uniknąć uszkodzenia delikatnej szyjki zębowej. Dodatkowo
efektywnie usuwa przebarwienia i pomaga przywrócić naturalną biel zębów. Zapewnia potrójnie skuteczne działanie i klinicznie
udowodnioną ochronę dla nadwrażliwych zębów. 1. Chroni: aminofluorek tworzy ochronną warstwę na odsłoniętych szyjkach zębowych.
2. Wzmacnia: aminofluorek przyczynia się do wzmocnienia zębów oraz chroni jest przed próchnicą. 3. Oczyszcza: zawiera substancje
zapewniające skuteczne i łagodne działanie oczyszczający, dzięki czemu usuwa płytkę nazębną. Dla dodatkowej ochrony nadwrażliwych
zębów eksperci zalecają używanie miękkiej szczoteczki do zębów oraz wyspecjalizowanego płynu do płukania jamy ustnej. Pasta do zębów
do codziennego stosowania zapewniająca ochronę nadwrażliwych zębów. Zapytaj swojego stomatologa. Pasta o niskiej abrazyjności.

Astra - Plastelina 12 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 180 g
Opis produktu: Plastelina jest przeznaczona dla dzieci do zabawy i nauki modelowania w szkołach i przedszkolach, jak również w
pracowniach plastycznych. Delikatna w dotyku i łatwa w modelowaniu plastelina Astry nie klei się do rąk oraz nadaje się do wielokrotnego
użytku. Produkowana jest z zastosowaniem doskonałych, bezpiecznych składników. Nadaje się do wykonywania wielu prac, m.in. modeli
małych i dużych, odciskania wzorów, wykrawania foremkami, tworzenia obrazów poprzez rozcieranie palcami, a także do ćwiczeń
terapeutycznych. Dla zwiększenia możliwości twórczych i estetycznych młodych artystów – Astra oferuje także plastelinę fluorescencyjną
oraz plastelinę z brokatem.
Marka standaryzowana: Astra
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - -5, Maks. temp. °C - 30

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastelina
Marka: Astra
Przechowywanie: Od -5 - 30 stopni w odległości min. 1 metr od urządzeń grzewczych.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 Kolorów
Pozostale informacje: Wspieramy Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Laboratoryjna Kontrola Jakości,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: miękka w użyciu, nie brudzi rąk

Violife - O smaku mozzarella 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Opis produktu: - W 100% wegański produkt na bazie oleju kokosowego. - Do serwowania na zimno (z pomidorami) i na ciepło (pizza). -

Wygodny, duży blok, który możesz wykorzystać jak chcesz. - Odpowiedni dla alergików, wegan, wegetarian. Rozpływa się w ustach,
delikatnie ciągnie i smakuje nieziemsko… To Violife Blok o smaku Mozzarelli! Wegański odpowiednik sera możesz podawać na wiele
sposobów, wypróbowując przepisy wegańskie, ale i nie tylko. Zetrzyj go wprost na pizzę, makaron lub zapiekankę. A może marzy Ci się
wege sałatka z Violife Blok o smaku Mozzarelli pokrojonym w kostkę lub grube plastry. Wybierając Violife Blok o smaku Mozzarelli, nie
musisz się przejmować, że Twój dotychczasowy zdrowy tryb życia i dieta bogata w zdrowe produkty bez glutenu są w jakiś sposób
zagrożone. Ten wegański przysmak powstał w 100% z roślinnych składników, jest bez glutenu, bez oleju palmowego, soi, laktozy, nabiału
czy orzechów. Jego bazą jest olej kokosowy. Wege rarytas o smaku sera mozzarella uzyskał certyfikat Vegan Society; jest w pełni
koszerny. To też świetne źródło witaminy B12. A jak wiadomo, witamina B12 wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości.
Przyrządzając ulubione pomidory z mozzarellą, nie musisz więc rezygnować ani ze smaku, ani pełnowartościowych produktów.
Marka standaryzowana: Violife
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Violife
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: z olejem kokosowym i witaminą B12.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2°C - +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 7 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Energia
1130 kJ/270 kcal
Tłuszcz
21 g
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe
19 g
Węglowodany
21 g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
1,7 g
Witaminy
w 100 g
Witamina B12
2,5 µg (100%**)
*** Opakowanie zawiera około 7 porcji po 30 g.
w porcji (30 g)***
** % dziennnej referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej.
339 kJ/81 kcal
* % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 6,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej KOKOSOWY (21%), skrobia, skrobia modyfikowana*, sól morska, aromat mozzarelli, EKSTRAKT z oliwek,
barwnik: b-karoten, witamina B12, *nie należy mylić ze składnikami GMO (genetycznie modyfikowanymi)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez nabiału, soi, glutenu, laktozy, orzechów, konserwantów, z olejem kokosowym i witaminą B12

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Makaron kokardki durum 500g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać JAJA
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zagotować 1 litr wody na 100 g makaronu. Wodę mozna lekko osolić. Do gotującej się wody wrzucać stopniowo makaron, nie przerywając
wrzenia. Gotować na słabym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Po 10 minutach makaron odcedzić. Dokładny czas gotowania dostosować do
indywidualnych upodobań, co do twardości ugotowanego makaronu

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron kokardki 100% pszenicy durum

Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1504 kJ/ 355 Kcal
Tłuszcz
1,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
70 g
- w tym cukry
4,1 g
Białko
13 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka z PSZENICY durum

Przechowywanie i stosowanie

Kolorado - Kostka do WC niebieska 1 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Blue Ocean. Kostka odświeżająca i czyszcząca toaletę. Pieni się, barwi wodę oraz nadaje toalecie przyjemny zapach. Dzieki odpowiednim
składnikom zapobiega osadzaniu się kamienia. Ulega biodegradacji.

Jednostka opisowa: g
Podmarka: WC Colour
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zdjąć pokrywę spłuczki i wrzucić kostkę w folii po stronie przeciwnej dopływu wody. Folia szybko rozpusci się.
Preparat działa, dopóki woda jest zabarwiona.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kostka wc barwiąca do spłuczki
Marka: Kolorado

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: R38 Działa drażniąco na skórę. R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, S2. Chronić przed
dziećmi. S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza. S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: >30% anioniowe środki powierzchniowo czynne; <5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne; barwnik; kompozycja
zapachowa.

Przechowywanie i stosowanie

Tavwerna DellAncora - Tortellini z mięsem 250 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać SOJĘ, GORCZYCĘ, SELER, MLEKO, RYBY, MIĘCZAKI, SIARCZANY, SKORUPIAKI

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Tortellini wrzucić do wrzącej, osolonej wody. Gotować od 5 do 10 min.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tortellini z mięsem
Marka: Taverna Dell'Ancora
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +8C. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w czasie 24h.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1169 kJ
Wartość energetyczna
279 kcal
Białko
11,8 g
Węglowodany
45,8 g
- w tym cukry
0,1 g
Tłuszcz
5,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,4 g

Sól

1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ciasto, mąka PSZENNA - semolina(zawiera GLUTEN), woda, JAJA, barwnik: beta-karoten, farsz: mięso 80%(w tym mięso
wieprzowe 38,2%, mięso wołowe 21,7%, mięso drobiowe z indyka 20,1%), bułka(mąka PSZENNA(zawiera GLUTEN), drożdże, sól),
mąka PSZENNA(zawiera GLUTEN), błonniki roślinne(w tym błonnik PSZENNY bezglutenowy), sól, hydrolizat białka SOJOWEGO,
oregano, pieprz czarny, czosnek suszony, majeranek, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Bieluch - Twaróg chudy 0% 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 266 g

Marka standaryzowana: Bieluch
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Bieluch
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1°C do 10°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż
48 godzin.
Wartości odżywcze
100 g produktu
Wartość energetyczna
366 kJ / 86 kcal
Tłuszcz
0,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g
Węglowodany
3,5 g
w tym cukry*
3,5 g
Białko
18,0 g
Sól**
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, bakterie fermentacji MLEKOWEJ
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 0% tłuszczu, 100% natury

Bieluch - Twaróg półtłusty 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 258 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Bieluch
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg półtłusty
Marka: Bieluch
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1°C do 10°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż
48 godzin.
Wartości odżywcze
100 g produktu
Wartość energetyczna
485 kJ / 115 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,6 g
Węglowodany
3,8 g
w tym cukry*
3,8 g
Białko
16 g
Sól**
0,10 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: MLEKO pasteryzowane, bakterie fermentacji MLEKOWEJ
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Poznaj Dobrą Żywność, 100% natury

Durex - Prezerwatywy wykonane z materiału RealFeel 10 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 42 g
Opis produktu: Prezerwatywy Durex Real Feel wykonane są z nielateksowego materiału, dzięki czemu mogą być stosowane przez osoby
uczulone na białka lateksu naturalnego. Optymalne dopasowanie. Każdy jest inny, ale odpowiednio dopasowany rozmiar powinien być
zawsze komfortowy i dawać poczucie bezpieczeństwa. O kształcie Easy-on, zakończone zbiorniczkiem, gładkie. Rozmiar. Standardowe
(szerokość nominalna 56 mm). Lubrykant. Silikonowy. Grubość. Grubsze. Bez lateksu. Przezroczysta prezerwatywa poliizoprenowa,
odpowiednia dla osób uczulonych na lateks.
Marka standaryzowana: Durex

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Durex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: INFORMACJA DOTYCZĄCA PREZERWATYW REAL FEEL I UCZULENIA NA LATEKS:.
Prezerwatywy Durex REAL FEEL są wykonane z poliizoprenu, co zapewnia naturalne odczucie skóry. Jest to materiał nielateksowy,
dlatego jest odpowiedni dla osób uczulonych na białka lateksu. naturalnego. Przeprowadziliśmy testy, które pokazują, że prezerwatywy
Durex Real Feel mają minimalny potencjał wywoływania reakcji nadwrażliwości opóźnionej (zwanej również „nadwrażliwością typu IV" i
„kontaktowym zapaleniem skóry"). Mimo to niektóre osoby uczulone na lateks mogą wykazywać nadwrażliwość na te prezerwatywy.
Jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcja alergiczna należy zaprzestać używania tych prezerwatyw i zgłosić się do lekarza. Kluczem jest
wiedza i świadomość dlatego przeczytaj instrukcję używania znajdującą się w środku, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu
analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą
płciową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywanie: Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania
słonecznego.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: DUREX i logo DUREX są znakami towarowymi Reckitt Benckiser Group. Certyfikowany na zgodność z

dyrektywą 93/42/EWG przez SGS Belgium NV, CE 1639 jako środek antykoncepcyjny lub zapobiegający zarażeniu chorobami
przenoszonymi drogą płciową. Niemedyczne zastosowania produktu nie były ocenione. Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE1639,
ISO 23409,
Przygotowanie i stosowanie: Przed użyciem, Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami.
Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy. Aby ułatwić założenie logo Durex na folijce wskazuje spód
prezerwatywy.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nielateksowe

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bakalland - Morele suszone bez pestek 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 405 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Dwutlenek
siarki / siarczyny - Zawiera
Opis produktu: Miękka, mięsista skórka i słodki smak to sekret najlepszych moreli Bakalland. Morele to znakomita przekąska dla osób dbających o linię: w
100 gramach znajduje się 301 kalorii, które dostarczają organizmowi ponad 100% dziennej dawki istotnej dla zdrowia witaminy A.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Morele suszone bez pestek

Marka: Bakalland
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik

na 100 g
1271 kJ
301 kcal
1,2 g
0,1 g
61,9 g
61,3 g
10,3 g

Białko
5,4 g
Sól
0,013 g
Witaminy i składniki mineralne
na 100 g
Witamina A
1307 µg
Witamina E
3,03 mg
Witamina C
31,7 mg
Tiamina
0,182 mg
Ryboflawina
0,303 mg
Niacyna
4,85 mg
Witamina B6
0,42 mg
Potas
1666 mg
Wapń
139 mg
Fosfor
127 mg
Żelazo
3,6 mg
Miedź
0,77 mg
Mangan
0,93 mg
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). na porcję 30 g
* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
381 kJ/
Opakowanie zawiera ok. 13 sugerowanych porcji produktu.
90 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: morele suszone bez pestek, substancja konserwująca - DWUTLENEK SIARKI

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalne źródło żelaza, wapnia i witaminy A, Dobra i Polska firma

Bakalland - Mieszanka studencka klasyczna 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 403 g
Zalecenia dla alergikow: Orzechy nerkowca - Zawiera, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Orzechy laskowe - Zawiera, Orzechy Może zawierać, Orzeszki ziemne - Zawiera, Sezam - Może zawierać
Opis produktu: Klasyczna mieszanka studencka, to wysokiej jakości połączenie orzechów arachidowych, rodzynek, orzechów laskowych i
orzechów nerkowca. Porcja doskonale skomponowanej przekąski gwarantuje nie tylko walory smakowe, ale dostarcza organizmowi
bogactwa składników odżywczych i witamin.

Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka bakaliowa
Marka: Bakalland
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
2231 kJ
Wartość energetyczna
536 kcal
Tłuszcz
34,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
5,2 g
Węglowodany
36,4 g
w tym cukry
27,9 g
Błonnik
6,7 g
Białko
16,6 g
Sól
0,035 g
Witaminy i składniki mineralne
na 100 g
Witamina E
4 mg
Fosfor
166,1 mg
Żelazo
2,1 mg
Magnez
71,4 mg
Potas
443,8 mg
Miedź
0,6 mg
Mangan
0,8 mg
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). na porcję 20 g
* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
446 kJ/
Opakowanie zawiera 20 sugerowanych porcji produktu.
107 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ARACHIDOWE, rodzynki, ORZECHY NERKOWCA, ORZECHY LASKOWE, olej słonecznikowy i/lub
palmowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalne źródło magnezu, potasu i witaminy E, Dobra i Polska firma

Hortex - Sok jabłkowy sok 100% 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1072 g
Opis produktu: Wyśmienity, klarowny 100 % Sok Jabłkowy kuszący klasycznym smakiem najlepszych polskich jabłek! Szukasz sposobu
na lekkie orzeźwienie. Mamy na to sposób! Szklanka soku jabłkowego. Źródło witaminy C. Sok na dobry dzień. Źródło witaminy C.
Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia. Picie co najmniej 100 ml soku dziennie pomaga osiągnąć korzystny efekt dla zdrowia.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce. Zagęszczony sok jabłkowy z UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jabłkowy sok 100 %. Z soku zagęszczonego. Wzbogacony w witaminę C. Pasteryzowany.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: źródło witaminy C.
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i
spożyć w ciągu 2 dni. Niewłaściwe przechowywanie produktu, szczególnie po otwarciu może spowodować wzrost ciśnienia wewnątrz
butelki.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml soku:
Wartość energetyczna
185 kJ / 44 kcal
Tłuszcz
0,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g
Węglowodany
10,7 g
w tym cukry
10,3 g
Białko
0,2 g
Sól
0,0 g
Witamina C
6 mg 7,5 % RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok jabłkowy (100 %) z soku zagęszczonego, witamina C
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Ewentualny osad jest naturalny i nie stanowi wady.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło witaminy C

Buraki czerwone * - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Wszystkie znane odmiany buraka pochodzą od buraka dzikiego, który rośnie do dzisiaj na Bliskim Wschodzie. Buraki
obniżają ciśnienie i wzmacniają odporność, a ponadto buraki możemy przyrządzić na wiele sposobów.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Buraki - czerwone na wagę
Marka: Buraki
Przechowywanie: Buraki przechowuje się w lodówce, w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: BURAK

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Marchew * - produkt ważony, opak ok. 0.2kg
Opis Produktu
Opis produktu: Posiada wiele cennych właściwości zdrowotnych, a wyciśnięty z niej sok pomaga na wiele dolegliwości. W marchewce
znajdziemy przede wszystkim dużą ilość luteiny, zeaksantyny, likopenu i beta-karotenu. Jest także świetnym źródłem witaminy A i C.
Dodatkowo znajdziemy w niej mnóstwo witamin z grupy B, a także witaminy E i K.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marchew - na wagę
Marka: Marchew
Przechowywanie: Najlepiej przechowywać w temperaturze z przedziału 0 – 1 stopnia Celsjusza

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Marchew

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Jagodzianka 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera GLUTEN. Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM,
MLEKO I SOJĘ
Opis produktu: Miękkie i puszyste bułeczki drożdżowe z jagodami. Posypana kruszonką stanowi dopełnienie znakomitego smaku
jagodzianki. Produkcja własna Auchan
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jagodzianka
Marka: Cukiernia
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt nie wskazany dla diabetyków
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1 do +18'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA (GLUTEN), woda, owoce jagód (20%), cukier, masa JAJOWA (JAJA), margaryna (olej palmowy i
rzepakowy, częściowo utwardzony olej palmowy, woda, emulgatory - e471, e475, e322, sól, substancja KONSERWUJĄCA - e200,
regulator kwasowości-kwas cytrynowy, aromat, barwnik-annato), drożdże,proszek MLECZNY (MLEKO), sól, stabilizator - węglan
wapnia, emulgator - e472e, polepszacze - kwas askorbinowy i enzymy, aromat, syrop glukozowy

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Serek wiejski 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera

Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek wiejski naturalny
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C. Nie zamrażać.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
406 kJ/97 kcal
Tłuszcz
5,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,5 g
Węglowodany
2,0 g
w tym cukry
1,5 g
Białko
11 g
Sól
0,70 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG ziarnisty, ŚMIETANKA pasteryzowana, sól
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem. Nie podgrzewać w opakowaniu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO

Piątnica - Śmietana 12% 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana do potraw na zimno i na gorąco.
Marka: Piątnica
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C. Nie zamrażać. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
556 kJ/134 kcal
Tłuszcz
12 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,2 g
Węglowodany
3,9 g
w tym cukry
3,9 g
Białko
2,7 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA pasteryzowana, żywe kultury bakterii MLEKOWYCH
Przygotowanie i stosowanie: do sałatek, sosów, zup, Praktyczna wskazówka, W przypadku stosowania śmietany do gorącej zupy lub
sosu proponujemy jej wstępne wymieszanie z niewielką ilością gorącej potrawy.

Przechowywanie i stosowanie

Tort śmietanowy z owocami* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM, I SOJĘ

Opis produktu: Puszysty i lekki tort śmietanowy z owocami. Dzięki kwaskowatym posmaku owoców , świetnie przełamuje słodkość
kremu. Swoim smakiem zachwyci wszystkich gości. Produkcja własna Auchan
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tort śmietanowy z owocami
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +4'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1283 kj / 309 kcal
Tłuszcz
25 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
18 g
- w tym cukry
12 g
Białko
2,6 g
Sól
0,32 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA (28%) (MLEKO), owoce (23%) w różnych proporcjach (truskawki, kiwi, ananasy, brzoskwinie, winogrona),
cukier, mąka PSZENNA (GLUTEN), masa JAJOWA (JAJA), skrobia, dekstroza, maltodekstryna, syrop glukozowy, glukoza, żelatyna
wołowa, wiórki KOKOSOWE, woda, emulgatory - e475, e471 , e476, substancje spulchniające - e500, e450, BIAŁKAMLEKA, stabilizator
- e466, substancja żelująca -pektyny, regulator kwasowości - e330, substancja KONSERWUJĄCA - e202, substancja zagęszczająca e410,aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Farma Świętokrzyska - BIO kapusta kiszona z jarmużem 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, SOJĘ, ORZECHY, SEZAM, GORCZYCĘ

Informacje dot stylu zycia: Produkt bezglutenowy, nie pasteryzowany. Odpowiedni dla wegan i wegetarian

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: BIO kapusta kiszona z jarmużem
Marka: Farma Świętokrzyska
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 7 dni
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
262 kJ/ 62 kcal
Tłuszcz
0,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
10 g
- w tym cukry
0,7 g
Błonnik
3,8 g
Białko
2,8 g
Sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kapusta biała* 79%, jarmuż* 20%, zalewa (sok z kapusty*, sól himalajska*)
Sklad produktu: * Produkt ekologiczny

Przechowywanie i stosowanie

Sernik krakowski* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM, SOJĘ I DWUTLENEK SIARKI (SO2)

Opis produktu: Polski sernik składający się z gęstej, twarogowej masy serowej wraz z bakaliami oraz kruchego ciasta na wierzchu i spodzie
sernika. Produkcja własna Auchan
Informacje dot stylu zycia: Produkt niewskazany dla diabetyków
Jednostka opisowa: g
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sernik krakowski
Marka: Cukiernia
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt nie wskazany dla diabetyków
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2 do +18'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
930 kj / 221 kcal
Tłuszcz
5,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,5 g
Węglowodany
34 g
- w tym cukry
24 g
Białko
7,8 g
Sól
0,22 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY (37%), mąka PSZENNA (GLUTEN), cukier, margaryna (olej palmowy i rzepakowy, częściowo
utwardzony olej palmowy, woda, emulgatory - e471, e475, e322, sól, substancja KONSERWUJĄCA - e200, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, aromat, barwnik - annato, przeciwutleniacz - e304i, e306), masa JAJOWA (JAJA), woda, rodzynki, MLEKO w proszku,
BIAŁKA MLEKA, MAŚLANKA, tłuszcze roślinne i zwierzęce, olej palmowy, skrobia, syrop glukozowy, skórka pomarańczowa,
drożdże, stabilizator - węglan wapnia, emulgator - e472e, polepszacze - e300 i enzymy, substancja zagęszczająca - e401, barwniki - e160a,
e101, substancje spulchniające - e500ii, e450i, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Ciasto jabłecznik* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera GLUTEN. Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY , SEZAM, MLEKO I SOJĘ

Opis produktu: Ciasto z dużą ilością jabłek i kruszonego ciasta. Można go podać do kawy, a także na większej uroczystości świetnie się
sprawdzi i nie zawiedzie smakiem. Produkcja własna Auchan
Informacje dot stylu zycia: Produkt niewskazany dla diabetyków.
Jednostka opisowa: g
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto jabłecznik
Marka: Cukiernia
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt nie wskazany dla diabetyków
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +4'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
697 kj / 166 kcal
Tłuszcz
5,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
28 g
- w tym cukry
16 g
Białko
1,4 g
Sól
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Masa jabłkowa (75%) (jabłka, cukier, skrobia, MLEKO w proszku, BIAŁKA MLEKA, regulator kwasowości - e330,

przeciwutleniacz - e300, substancja KONSERWUJĄCA - e202, substancja zagęszczająca - e401, stabilizator - e450, sól, barwniki RYBOFLAWINA i beta karoten, cynamon, aromaty), mąka PSZENNA (GLUTEN), woda, cukier, margaryna (olej palmowy i rzepakowy,
częściowo utwardzony olej palmowy, woda, emulgatory -e471, e475, e322, sól, substancja KONSERWUJĄCA-E200, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, aromat, barwnik - annato, przeciwutleniacz - e304i, e306), masa JAJOWA (JAJA),syrop glukozowy,
skrobia PSZENNA, dekstroza, tłuszcz i olej palmowy, substancje spulchniające - e500ii, e450i, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Krewetki gotowane 16/20 400g

Opis Produktu
Opis produktu: Rozmiar 16-20 szt./LB (35-44 szt./kg). Metoda produkcji: Wyhodowane
Rozszerzona nazwa produktu: Krewetki z wodą dodaną, gotowane, obrane, oczyszczone, z ogonkiem, glazurowane. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: W temperaturze -6°C: 1 tydzień. W temperaturze -12°C: 1 miesiąc. W temperaturze -18°C: do daty minimalnej trwałości
umieszczonej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: A - Wietnam, B - Indie
Przygotowanie: Patelnia: produkt wyjąć z opakowania, rozmrozić, opłukać w wodzie i dokładnie osuszyć. Na patelni rozgrzać niewielką
ilość masła lub oleju, wrzucić krewetki i smażyć przez 3-4 minuty mieszając od czasu do czasu. Przyprawić według uznania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krewetki gotowane, obrane z ogonkiem
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA! Produkt zawiera pozostałości pancerza
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
283 kJ/ 67 Kcal
Tłuszcz
0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
16 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KREWETKI białe (Penaeus vannamei) 90%, woda, stabilizator (trifosforany), sól
Przygotowanie i stosowanie: Garnek: zawartość opakowania wrzucić do wrzącej wody i gotować przez 3 minuty

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Monster Munch - Pizza . crupki ziemniaczane 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 110 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Marka standaryzowana: Monster Munch
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Monster Munch
Dodatki: Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródła ciepła. .
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Energia
2 197 kJ / 525 kcal
Tłuszcz
28 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,3 g
Węglowodany
66 g
w tym cukry
5,6 g
Błonnik
1,7 g
Białko
1,5 g
Sól
2,4 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: olej słonecznikowy (28%), ziemniaki w proszku (23%), skrobia ziemniaczana (22%), skrobia kukurydziana, skrobia grochowa,
cukier, sól, dekstroza, cebula w proszku, pomidor w proszku, fruktoza, papryka w proszku, natka pietruszki, tymianek, oregano, aromat,
aromat dymu wędzarniczego, żywność barwiąca: EKSTRAKT z papryki

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt wegetariański, na oleju słonecznikowym, bez wzmacniaczy smaku
Dodatkowe informacje: Monster Munch. Poczuj ducha zabawy!.

Pieczarki* - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Opis produktu: Pieczarki to uniwersalne grzyby. Są dostępne przez cały rok i mogą wzbogacić smak wielu potraw, a wielu są bazowym
składnikiem.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczarki na wagę
Marka: Pieczarki
Przechowywanie: Po zakupie zalecamy przechowywać je koniecznie w lodówce i do tego zaledwie kilka dni.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pieczarki

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Kamis - Zioła do sałatek 10 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 18 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Dawniej sądziłem, że prawdziwy mężczyzna nie zniża się do zjedzenia zieleniny! Moje podejście zmieniły
śródziemnomorskie podróże, a dokładniej - kuchnia odwiedzanych przeze mnie regionów. To tam jadłem najbardziej aromatyczne dania z
zieleniną, warzywami i dodatkiem mięsa czy sera. Kompozycja składników sałatki okazała się sprawą drugoplanową, bo jej smak zależał od
dodatku odpowiednich ziół. Niektórzy wrzucają zioła wprost do sałaty, inni na ich bazie przygotowują sosy: z oliwą, winegret czy
śmietanowe.
Marka standaryzowana: Kamis
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przyprawowa.
Marka: Kamis
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1259/300 (kJ/kcal)
Tłuszcz
2,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
40 g
w tym cukry
32 g
Białko
17 g
Sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa suszone - 47% (marchew, cebula, czosnek, pasternak), bazylia, koperek - 12%, natka pietruszki - 9%, szczypiorek,
majeranek

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarancja jakości

Bakalland - Skórka pomarańczowa kandyzowana 100g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 106 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki
ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Dwutlenek siarki / siarczyny - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Skórka pomarańczowa kandyzowana
Marka: Bakalland
Oswiadczenia zywieniowe: Naturalne źródło błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1309 kJ / 309 kcal
tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
75 g
w tym cukry
55 g
błonnik
3,4 g
białko
0,3 g
sól
0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skórka pomarańczowa (49%), syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja
konserwująca: DWUTLENEK SIARKI

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalne źródło błonnika pokarmowego

Auchan - Kabanosy z łososia wędzone na gorąco 100g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać 48 godzin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabanosy z łososia wędzone na gorąco
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temp. Od 0°C do 6°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1431 kJ/345 kcal
Białko
23 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
< 0,6 g
Tłuszcz
28 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,9 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ atlantycki (salmo salar: 98%, wyhodowany w Norwegii), mieszanka przypraw, BŁONNIK PSZENNY, sól, słonka
jadalna (jelito baranie)

Przechowywanie i stosowanie

Kamis - Liście laurowe suszone 6 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 10 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Winiec laurowy, symbol chwały, również dziś daje szanse na osiągnięcie kulinarnego sukcesu. Buliony, rosoły, zawiesiste
sosy, potrawy jednogarnkowe i aromatyczne octy nabierają wybitnego smaku dzięki niepozornemu listkowi z wiecznie zielonego drzewa.
Liście laurowe dodaje się na początku gotowania i usuwa przed podaniem zupy (koniecznie przed zmiksowaniem jej na krem). Czy wiesz,
że... wawrzyn to roślina umiaru - wystarczą 1-4 listki do potrawy, a czasem tylko pół? Zbyt wiele tej przyprawy może grozić gorzkim
smakiem dania. .
Marka standaryzowana: Kamis
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Liście laurowe
Marka: Kamis
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarancja jakości

Astra - Farby plakatowe szkolne 20 ml x 12 kolorów
Opis Produktu
Opis produktu: Farby plakatowe są farbami wodnymi, kryjącymi o czystych i intensywnych barwach. Ze względu na znakomitą przyczepność, nadają się do
malowania na takich podłożach jak: papier, karton, drewno, ceramika, kamień. Wymalowane powierzchnie po wyschnięciu są matowe o intensywnych
barwach, odporne na działanie światła i ścieranie. Konsystencja farb plakatowych (pasta) pozwala na wykonywanie prac w różnych technikach np.: impasto,
fakturowanie, malowanie farbą rozcieńczoną i innymi. Opakowanie zawiera 12 kolorów po 20 ml.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Farby plakatowe szkolne 20 ml x 12 kolorów

Marka: Astra

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Dawtona - Przecier pomidorowy. Produkt pasteryzowany 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 522 g

Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mix, FSC C020428
Opis produktu: Przecier pomidorowy Dawtona produkowany jest ze starannie wyselekcjonowanych pomidorów i nie zawiera sztucznych
konserwantów. Jest doskonałą podstawą wielu pysznych potraw, niezastąpioną bazą pod zupę lub doskonałym uzupełnieniem - np. do
bigosu. Wyjątkowo lekki i niskokaloryczny jest doskonałą propozycją dla dbających o zdrowie i aktywnych fizycznie.
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przecier pomidorowy. Produkt pasteryzowany.
Marka: Dawtona
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
94 kJ / 22 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
3,8 g
w tym cukry
3,8 g
Błonnik
0,90 g
Białko
1,3 g
Sól
0,65 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory (99,5%), sól, Zawartość EKSTRAKTU: nie mniej niż 8,5%.

Przechowywanie i stosowanie

Dr. Oetker - Kwasek. Kwas cytrynowy spożywczy 20 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 22 g

Opis produktu: Kwas cytrynowy Dr. Oetkera posiada w kuchni każda prawdziwa pani domu. Można go używać przy robieniu
przetworów lub gdy masz problemy z żelowaniem. Jest idealny do usuwania zabrudzeń z dłoni, odkamieniania czajników. Możesz go
również użyć jako przyprawę do sosów sałatkowych i do podkreślania smaku innych potraw.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kwas cytrynowy E330 spożywczy
Marka: Dr. Oetker
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: podkreśla smak, utrwala kolor warzyw i owoców, uszlachetnia smak sosów, dressingów i zup, wzmacnia smak konfitur, galaretek i soków, podkreśla
smak napojów

Dodatkowe informacje: Przepisy, porady i inspiracje:. www.oetker.pl.

Monini - Olej ryżowy 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 780 g
Opis produktu: Olej ryżowy ma neutralny smak i zapach dzięki czemu podkreśla naturalne właściwości potraw. Posiada wysoką
zawartość witaminy E, która przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym. Dzięki przewadze kwasów
nienasyconych, przy zachowaniu podstawowych zasad racjonalnego żywienia, pomaga zachować odpowiedni poziom cholesterolu.
Marka standaryzowana: Monini
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Olej ryżowy
Marka: Monini
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w kwasy nienasycone i witaminę E.
Przechowywanie: Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze w 100 ml produktu
Wartość Energetyczna3404 kJ
Wartość Energetyczna828 kcal
Tłuszcz w tym:
92 g
kwasy nasycone
22 g
jednonienasycone
39 g
wielonienasycone
31 g
Węglowodany
0g
w tym cukry:
0g
Błonnik
0g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina E
10 mg*
Gamma oryzanol
300 mg

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Zakręcić butelkę po użyciu. ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bogaty w kwasy nienasycone i witaminę E

Motyl - Chrzan staropolski. tarty 290 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 504 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Zawiera
Marka standaryzowana: Motyl

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 20

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrzan tarty.
Marka: Motyl
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym w temperaturze od 0°C do +20°C. Po otwarciu przechowywać w
lodówce i spożyć w ciągu 14 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
614 kJ / 147 kcal
Tłuszcz
6,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
17 g
w tym cukry
9,0 g
Białko
3,0 g
Sól
0,94 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 65% korzeń chrzanu tarty, woda, ocet spirytusowy, olej rzepakowy, cukier, sól, MLEKO w proszku odtłuszczone, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), słodka SERWATKA w proszku (z MLEKA), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), BIAŁKA
MLEKA, przeciwutleniacz (PIROSIARCZYN SODU)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ostry, moc smaku, zawartość chrzanu 65%

Tornado - 3-warstwowy ręcznik o wielu zastosowaniach
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1034 g
Marka standaryzowana: Foxy
Pochodzenie: Wyprodukowany w Polsce
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 3-warstwowy ręcznik o wielu zastosowaniach
Marka: Foxy

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 1 kg papieru, extra-wytrzymały

MR - Masło Roślinne 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 262 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: doskonałe do smarowania pieczywa, smażenia, pieczenia i ucierania kremów.
Marka standaryzowana: MR
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Słynne
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Margaryna.
Marka: MR
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze od +4°C do +10°C.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza /100 g

Wartość energetyczna

2965 kJ / 721 kcal

Tłuszcz
80 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone28 g
Węglowodany
<0,5 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,15 g
Witamina A
900 µg (113 %*)
Witamina D
7,5 µg (150 %*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy - 24 %), tłuszcze roślinne (palmowy, KOKOSOWY), woda, SERWATKA w
proszku (z MLEKA), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, LECYTYNA SŁONECZNIKOWA, mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), sól (0,15%), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, witaminy (A,
D), barwnik (karoteny), Zawartość tłuszczu 80 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nie zawiera konserwantów

Primavika - Pulpety wegetariańskie w sosie pomidorowym 430g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 752 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera, Gorczyca - Zawiera, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Primavika
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pszenne pulpety wegetariańskie w sosie pomidorowym (zawartość sosu: 73%). Produkt pasteryzowany.
Marka: Primavika

Oswiadczenia zywieniowe: Źródło białka. Niska zawartość tłuszczów nasyconych.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu trzech dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
602 kJ / 145 kcal
Tłuszcz
9,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,8 g
Węglowodany
7,4 g
w tym cukry
2,2 g
Błonnik
0,8 g
Białko
6,0 g
Sól
0,96 g
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji (215 g)
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1294 kJ / 311 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, pomidory w zalewie 23% (pomidory, sok pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), olej rzepakowy,
cebula, teksturowane białko PSZENNE 11,5%, papryka czerwona, koncentrat pomidorowy 7%, kasza manna (z PSZENICY) 3%, mąka
PSZENNA 3%, mąka kukurydziana, bulion wegetariański [maltodekstryna, sól, warzywa suszone (marchew, natka pietruszki, liście
SELERA, por, cebula), cukier, olej rzepakowy, kurkuma, pieprz czarny, lubczyk liść, naturalny aromat], sól, hydrolizat białka roślinnego
(zawiera SOJĘ), świeży imbir, cukier, aromaty z ekstraktu drożdżowego, przyprawy, zioła (zawierają GORCZYCĘ)
Pozostale informacje: 1 porcja 215 g (1/2 zawartości słoika) dostarcza: energia 1294 kJ 311 kcal 16%*, w 100 g: 602 kJ / 145 kcal, %
RWS*, *% RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ /2000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: Pulpety najlepiej przelać bezpośrednio na patelnię. Podgrzewać na małym ogniu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: danie gotowe, źródło białka, niska zawartość tłuszczów nasyconych

Żeberka wieprzowe paski* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Produkcja własna
Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żeberka wieprzowe paski - na wagę
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Polska

Pedigree - Rodeo przysmak dla psa z wołowiną 122 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Rodeo

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma uzupełniająca dla dorosłych psów.
Marka: Pedigree
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Opakowanie trzymać z daleka od dzieci i zwierząt. Niewłaściwe użycie grozi uduszeniem.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. .
Wartości odżywcze
białko:

Składniki analityczne (%):
23

zawartość tłuszczu:

3.5

materia nieorganiczna:
5.7
włókno surowe:
1.5
wilgotność:
17.8
wartość energetyczna:
303 kcal/100 g
wapń:
0.75
kwasy tłuszczowe omega-3: 1150 mg/kg
Dodatki / 1kg:
Dodatki dietetyczne:
Witamina A:
5000 IU
Witamina E:
50 mg
Siarczan żelaza jednowodny:50 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: produkty pochodzenia roślinnego, zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% wołowiny), cukry, substancje
mineralne, oleje i tłuszcze, roślinne ekstrakty białkowe, nasiona, zioła
Przygotowanie i stosowanie: Sposób karmienia: Małe psy np. jamnik: do 3 sztuk na tydzień. Średnie psy np. cocker spaniel: do 6 sztuk
na tydzień. Duże psy np. labrador: do 12 sztuk na tydzień. Proszę odpowiednio zmniejszyć dawkę głównego posiłku. Ten przysmak do
gryzienia jest przeznaczony dla psów o wadze powyżej 5 kg. Nie jest przeznaczony dla szczeniąt poniżej 4 miesiąca życia. Pamiętaj, aby
zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody do picia. ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez sztucznych barwników i aromatów

Golonka wieprzowa przednia z kością* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Produkcja własna
Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Golonka wieprzowa przednia z kością - na wagę
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe z kością
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Polska

Szynka wieprzowa bez kości* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Produkcja własna
Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szynka wieprzowa bez kości - na wagę
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe bez kości
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty ważymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Polska

Karkówka wieprzowa bez kości* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Produkcja własna
Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karkówka wieprzowa bez kości - na wagę
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe bez kości
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Polska

Auchan - Kiełbasa biała duża porcja ok 800 g - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Auchan produkcja własna, produkowana według własnej receptury
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa biała surowa średnio rozdrobniona, duża porcja
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
809 kJ/ 195 Kcal
Tłuszcz
14 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,5 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
16 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe 91,5%, wołowe 2,5%, i inne, sól, pieprz, majeranek, czosnek

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Schab wieprzowy bez kości* - produkt ważony, opak ok. 0.8kg
Opis Produktu
Opis produktu: Produkcja własna
Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Schab wieprzowy bez kości - na wagę
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe bez kości
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty ważymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zważonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Polska

Udziec wołowy bez kości* - produkt ważony, opak ok. 0.9kg
Opis Produktu
Opis produktu: Produkcja własna
Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Udziec wołowy bez kości - na wagę
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wołowe bez kości
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Polska

Szponder wołowy z kością* - produkt ważony, opak ok. 0.35kg
Opis Produktu
Opis produktu: Produkcja własna
Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szponder wołowy z kością - na wagę
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wołowe z kością
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Polska

Łopatka wieprzowa bez kości* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Produkcja własna
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łopatka wieprzowa bez kości - na wagę
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe bez kości
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Herbal Care - Szampon pokrzywowy - puszystosć i świeżość 330 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Szampon zawiera łagodne substancje myjące na bazie kokosu, które oczyszczają i pielęgnują skórę głowy oraz włosy.
Świeże liście pokrzywy zmniejszają aktywność gruczołów łojowych i hamują przetłuszczanie. opatentowana kompozycja
mikronizowanych białek pszenicznych odżywia i odbudowuje zniszczoną strukturę włosa, regenerując je od wewnątrz, chroni przed
szkodowym działaniem promieniowania UVB. Dzięki zawartości Bio-Complexu Witalnego włosy są miękkie, sprężyste i pełne energii.
Spektakularne efekty: lekkie, puszyste, świeże włosy; likwidacja łojotoku i podrażnień skóry głowy; jedwabista miękkość i delikatność;
zwiększona podatność na układanie.
Informacje dot stylu zycia: Testowany dermatologicznie. Nie zawiera formaldehydu i parabenów
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Nanieść na wilgotne włosy i delikatnie masować skórę głowy, aż do uzyskania piany. Następnie spłukać wodą.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szampon pokrzywowy - puszystosć i świeżość
Marka: Herbal Care

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Chloride, Propylene
Glycol, Urtica Dioca(Nettle) Herb Extract, Starch Hydroxypropyltromonium Chloride, Sodium Lactate, Urea, Lactic Acid, Sodium
Benzoate, Cetrimonium Chloride, Lauryldimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Lauryldimonium Hydroxypropyl
Hydrolyzed Wheat Starch, Inulin, Parfum(Fragrance), Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3Diol, Ctric Acid, Disodium EDTA

Przechowywanie i stosowanie

Cornellis - Marshmallows. Pianki 225 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pianki
Marka: Cornellis
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1420 kJ / 334 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
79 g
- w tym cukry
71 g
Białko
3.6 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, woda, dekstroza, skrobia kukurydziana, żelatyna wieprzowa, aromat, barwniki: E100,
E120

Przechowywanie i stosowanie

Ocean - Pastylki do kąpieli 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Z naturalnymi olejkami z pestek winogron i awokado

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Wrzucić pastylkę do wanny z ciepłą wodą

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musująca pastylka do kąpieli
Marka: Ocean Friends
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się do oczu natychmiast przmyć letnią
wodą. Do użytku zewnętrznego. Nie spożywać
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sodium Bicarbonate, Sodium Sulfate, Citric Acid, Parfum, Vitis Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Cl 19140

Przechowywanie i stosowanie

Sheba - Karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów 4X85 g
Opis Produktu
Opis produktu: Luksusowa mieszanka delikatnych kawałków w pysznym sosie. Wyjątkowa receptura, która sprawia, że twój koci przyjaciel będzie dreptać u
twoich stóp o więcej.

Marka standaryzowana: Sheba
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Selection in Sauce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów.
Marka: Sheba
Wartości odżywcze
Składniki analityczne (%):
białko:
8.5
zawartość tłuszczu:
4.5
materia nieorganiczna:
2
włókno surowe:
0.3
wilgotność:
82
Dodatki / 1 kg:
Dodatki dietetyczne:
Jodan wapnia bezwodny:
0.32 mg
Siarczan miedzi pięciowodny: 5.1 mg
Siarczan żelaza jednowodny: 33.8 mg
Siarczan manganu jednowodny:6.3 mg
Siarczan cynku jednowodny: 44.6 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: z Wołowiną: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (44%, w tym 4% wołowiny), zboża, substancje mineralne, cukry, z
Jagnięciną: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (44%, w tym 4% jagnięciny), zboża, substancje mineralne, cukry, z Kurczakiem:
mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (44%, w tym 4% kurczaka), zboża, substancje mineralne, cukry, z Indykiem: mięso i produkty
pochodzenia zwierzęcego (44%, w tym 4% indyka), zboża, substancje mineralne, cukry
Zawartosc opakowania: z Wołowiną, z Jagnięciną, z Kurczakiem, z Indykiem
Pozostale informacje: 70 kcal 85 g,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób karmienia: , Kot o wadze 4 kg potrzebuje 3 saszetek dziennie. Zalecamy podawać zwierzęciu 2
saszetki karmy mokrej Sheba oraz 20 g karmy suchej. Należy dostosować ilość karmy do poziomu aktywności i kondycji kota. Pamiętaj,
aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody. Aby uzyskać informacje jak karmić kota, odwiedź naszą stronę internetową bądź
zadzwoń pod numer naszej infolinii.

Przechowywanie i stosowanie

Butchers - Karma sucha dla psa Natural y wołowiną 10 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 10130 g

Opis produktu: Butcher's sucha karma dla dorosłych psów z nową formułą i składnikami, wspierającymi zdrowie psa. Jest to zdrowy i
lekkostrawny posiłek, który Twój pies pokocha. Wspomaga zdrową:. - Skórę i sierść - minerały i oleje, dla pięknej i błyszczącej sierści. Trawienie - zawiera pulpę buraczaną, pomagającą wspierać zdrowe trawienie. - Odporność - naturalne antyoksydanty (witamina E) dla
zdrowego systemu odpornościowego. Nie zawiera sztucznych barwników i wzmacniaczy smaku. Bez dodatku konserwantów. Z witaminą
A dla zdrowych oczu.
Marka standaryzowana: Butcher's
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma sucha dla psa Natural&Healthy z wołowiną 10kg
Marka: Butcher's
Wartości odżywcze
Dodatki odżywcze (/kg):
Witamina A
25000 IU
witamina D3
2000 IU
witamina E (tocoferol bogaty w ekstrakty pochodzenia zwierzęcego) (E306) 100 mg
Elementy śladowe (/kg):
siarczan miedzi pięciowodny (E4)
24 mg
jodan wapnia bezwodny (E2)
1,7 mg
selenian sodu (E8)
0,25
siarczan żelaza jednowodny (E1)
100 mg
siarczan manganu (E5)
12 mg
siarczan cynku jednowodny
250 mg
Analiza składu (%)
białko
20
zawartość tłuszczu
9
surowe włókno
3,5
materia nieorganiczna
8

Zdrowie i styl życia

Skladniki: ZBOŻA, mięso i pochodne mięsa (22%, wołowina 4%), pulpa buraczana (3%), produkty pochodzenia roślinnego, oleje i
tłuszcze (tłuszcz drobiowy 3%), minerały
Przygotowanie i stosowanie: Świeża woda do picia powinna być dostępna przez cały czas.

Przechowywanie i stosowanie

Monini - Pesto rucola z oliwą z oliwek 190g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 338 g

Zalecenia dla alergikow: Orzechy nerkowca - Zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Monini
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt włoski
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos Pesto z Rukolą.
Marka: Monini
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni. Ewentualne rozwarstwienie składników nie stanowi
wady produktu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1709 kJ
Wartość energetyczna
414 kcal
Tłuszcz
41,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,0 g
Węglowodany
3,8 g
w tym cukry
2,3 g
Białko
6,2 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: oliwa z oliwek 34%, rukola 30%, bazylia 12%, ORZECHY NERKOWCA, ser Pecorino Romano ChNP (MLEKO, sól,
podpuszczka) 5%, ser Grana Padano ChNP (MLEKO, sól, podpuszczka, zawiera lizozym z JAJ) 5%, sól, orzeszki pinii, włókno roślinne,
skrobia kukurydziana, czosnek, fruktoza, regulator kwasowości: E270, mączka chleba świętojańskiego
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Nie podgrzewać. Najlepiej dodać bezpośrednio do świeżo ugotowanego, gorącego makaronu i
dokładnie wymieszać.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z oliwą z oliwek Monini

Primavera - Woda źródlana niegazowana 6x1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 6290 g
Opis produktu: Poddawana procesowi napowietrzania i filtracji. Woda odpowiednia do przygotowania żywności dla niemowląt.
Głębokość źródła 473 m. Źródło: Primavera w Aleksandrii.
Marka standaryzowana: Primavera
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Primavera - woda źródlana niegazowana, o niskiej zawartości sodu.
Marka: Primavera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu.
Wartości odżywczeGłówne składniki mineralne w mg/l wody w jonach:
Wapniowy
48,10
Magnezowy
6,08
Sodowy
1,78
Potasowy
0,86
Wodorowęglanowy 160,11
Siarczanowy
13,78
Chlorkowy
4,20
Fluorkowy
0,12

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka

Dodatkowe informacje: MG 13 - Fundacja Marcina Gortata. To moja woda!. Marcin Gortat #13.

Old Spice - Whitewater woda po goleniu 100 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 232 g
Opis produktu: Woda po goleniu Old Spice Whitewater to ekscytująca i odświeżająca woda kolońska nasycona słynną męskością Old
Spice. Old Spice Whitewater to czysty i porywający zapach, który zawsze zapewni Ci wspaniałe uczucie świeżości. Błękitna, oceaniczna
męskość w płynie.
Marka standaryzowana: Old Spice
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Włochy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy, Zapakowano w - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Old Spice
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć obficie wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Alcohol Denat.Aqua, Parfum, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Geraniol,
Benzyl Salicylate, Citral, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Eugenol, Cinnamal, Menthol

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Cudowny zapach Old Spice sprawi, że na zawsze zapadniesz w pamięć – po prostu staniesz się centrum wszechświata, Woda po
goleniu Old Spice ma właściwości antyseptyczne, dzięki czemu pomaga w gojeniu drobnych zadraśnięć i zacięć po goleniu, Intensywnie
odświeżająca woda po goleniu dla mężczyzn, którzy chcą czuć się pewni siebie Zawsze, Woda po goleniu Old Spice chłodzi, pobudza
i odświeża

Oral-B - Szczoteczka do zębów medium 1+1 sztuka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 45 g
Opis produktu: Zadbaj o bielszy uśmiech każdego ranka dzięki szczoteczce Oral-B 3DWhite. Specjalnie zaprojektowana szczoteczka 3D
White z końcówkami do polerowania, które otaczają każdy ząb, zapewniając dokładne czyszczenie, posiada również włókna Power Tip,
które docierają do ciasnych przestrzeni międzyzębowych, a jednocześnie są delikatne dla szkliwa. Dzięki specjalnym włóknom Indicator
możesz mieć pewność, że używasz szczoteczki wtedy, gdy jeszcze zapewnia Ci maksymalną skuteczność i pozwala uzyskać bielszy
uśmiech.
Marka standaryzowana: Oral-B
Podmarka: Advantage

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Oral-B

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Myj zęby 3 razy dziennie szczoteczką manualną i pastą do zębów Oral-B.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Pomaga sprawić, że zęby stają się czystsze, a uśmiech bielszy, Wybiela zęby w naturalny sposób, dzięki usuwaniu przebarwień
powierzchniowych, Nakładka polerująca otacza każdy ząb, aby dokładnie czyścić i pomóc usuwać przebarwienia powierzchniowe, Włókna
Power Tip pomagają docierać głęboko i czyścić trudno dostępne obszary, a jednocześnie są delikatne dla szkliwa, Rączka z wygodnym
uchwytem, Oral-B, marka nr 1 wśród szczoteczek do zębów używanych przez dentystów na całym świecie

Foxy - Papier toaletowy trójwarstwowy o neutralnym pH 8 rolek
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 712 g
Opis produktu: Papier toaletowy trójwarstwowy, 100% naturalnej celulozy. Neutralny dla skóry. . Foxy Jedwab uwzględnia fizjologiczny
wskaźnik pH intymnych części ciała i nie powoduje podrażnień. Jest idealny nawet dla bardzo wrażliwej skóry (np. skóry dziecka) co
potwierdziły testy dermatologiczne. Zapach talku dla dzieci. . Delikatnie perfumowany zapachem talku dla dzieci, dostarcza do Twojej
łazienki przyjemne odczucie świeżości i czystości. Niezwykle miękki i delikatny. . W procesie produkcji do papieru dodawana jest
niewielka ilość balsamu. Sprawia to, że papier jest jeszcze bardziej miękki i delikatny. Testowany dermatologicznie. . Zapach aplikowany
jest do wnętrza tekturowej tulei, żeby wyeliminować jego kontakt ze skórą.
Marka standaryzowana: Foxy
Podmarka: Jedwab
Pochodzenie: Wyprodukowany w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papier toaletowy trójwarstwowy o neutralnym pH. o zapachu talku dla dzieci
Marka: Foxy
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% naturalnej celulozy
Zawartosc opakowania: 8 rolek

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowa jakość + grubość + miękkosć, neutralny dla skóry, papier toaletowy o neutralnym pH, o zapachu talku dla dzieci, testowany
dermatologicznie, niezwykle miękki i delikatny, 3 warstwy, łatwo rozpuszczalny w wodzie
Dodatkowe informacje: Znajdź nas na:. www.facebook.com. www.youtube.com.

Bella - Wkładki higieniczne herbs tilia 60 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 108 g
Opis produktu: Oddychające wkładki higieniczne Bella Herbs, wzbogacone kwiatem lipy, o delikatnym zapachu. Pasują do każdego
rodzaju bielizny. Kwiat lipy słynie ze swoich leczniczych właściwości. Wykazuje działanie antybakteryjne oraz przeciwzapalne, łagodzi
swędzenie i pieczenie skóry. Przyjemny, słodki zapach kwiatu lipy odświeża i pozwala poczuć się komfortowo. Produkt z atestem NIZPPZH.
Marka standaryzowana: Bella
Podmarka: Herbs
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Polska, Europa
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Bella

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Produkt zawiera plastik,

Przechowywanie i stosowanie

Krakus - Ogórki konserwowe 920/450
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1277 g

Zalecenia dla alergikow: Gorczyca - Zawiera
Opis produktu: Ogórki to skarb tradycyjnej polskiej kuchni. A ogórki Krakus są pyszne, słodko-kwaśne i bardzo chrupiące. Zawdzięczają
to wypracowanemu przez lata przepisowi na marynatę - czosnek, chrzan, gorczyca, koper ogrodowy w całych baldachach - jak również
dokładnej selekcji odmian ogórków hodowanych przez sprawdzonych dostawców. Nie każdy ogórek może stać się jednym z ogórków
Krakus, które od lat królują na kanapkach i w sałatkach! A także na przyjęciach - jako przekąska i przystawka.
Marka standaryzowana: Krakus
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórki konserwowe. Produkt pasteryzowany
Marka: Krakus
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
139 kJ/33 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
7,1 g
w tym cukry
5,8 g
Białko
<0,5 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ogórki, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy (w tym koper, chrzan, czosnek, GORCZYCA)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarancja smaku, chrupiące, z dodatkiem siedmiu przypraw, o unikalnym słodko-kwaśnym smaku, idealnie chrupkie

Bielenda - Drogocenny olejek arganowy 3 w 1 150 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 178 g
Logotypy stron trzecich cd: ISO 9001, ISO 14001
Opis produktu: Drogocenny olejek arganowy 3 w 1 to prawdziwy upiększający eliksir dla Twojego ciała, twarzy i włosów. Kompozycja
składników odżywczych wyraźnie odżywia, nawilża i wygładza oraz poprawia napięcie i elastyczność skóry. Olejek delikatnie rozświetla,
przywraca zdrowy blask oraz właściwą kondycję ciału i włosom. Poczujesz się wspaniale we własnej skórze: młodsza, atrakcyjniejsza i
piękniejsza. Efekt: Satynowa skóra, gładka cera, jedwabiste włosy. Testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Bielenda
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Drogocenny olejek arganowy 3 w 1
Marka: Bielenda
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Wytrącanie się osadu jest procesem naturalnym. Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Glycine Soja (Soybean) Oil, Caprylic / Capric Triglyceride, Argania Spinosa Kernel Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Bixa
Orellana Seed Oil, Tocopherol, Squalene, Ascorbyl Palmitate, Helianthus Annus (Sunflower) Seed Oil, Beta-Sitosterol, Lecithin,
Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate, Propylene Glycol, Parfum (Fragrance), Cinnamal, Eugenol, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxyaldehyde, Limonene, Linalool, CI 26100 (D&C Red No. 17)
Przygotowanie i stosowanie: Stosowanie: Ciało - olejek atomizerem nanieść na zagłębienie dłoni i rozprowadzić na lekko wilgotnej lub
suchej skórze całego ciała. Twarz - niewielką ilość olejku (kilka kropli) nanieść na zagłębienie dłoni i rozprowadzić na twarzy. Włosy niewielką ilość olejku (kilka kropli) nanieść na zagłębienie dłoni, a następnie delikatnie wetrzeć w końcówki włosów. Można stosować
zarówno na włosy suche jak i wilgotne.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 3 w 1 ciało, twarz, włosy, lekka nietłusta formuła, upiększa, odmładza, regeneruje

NIVEA - Żel pod prysznic care men 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Postaw na oczyszczenie i pielęgnację w trakcie prysznica! Żel pod prysznic dla mężczyzn NIVEA MEN Protect & Care o
nawilżającej formule z dodatkiem naturalnego aloesu skutecznie oczyszcza i zapobiega jej wysuszeniu. Ten wielofunkcyjny kosmetyk jest
odpowiedni do mycia ciała, twarzy oraz męskich włosów, dzięki czemu zapewnia Ci kompleksową pielęgnację. Żel ma przyjemny, męski
zapach oraz zapewnia skórze uczucie intensywnego nawilżenia, zdrowy wygląd oraz uczucie świeżości. Nie podrażnia skóry, a delikatnie ją
pielęgnuje. Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie. Formuła żelu pod prysznic NIVEA MEN nie zawiera mikroplastików* i
jest w 99% biodegradowalna**, a jego butelka została wykonana w 97% z odzyskanego plastiku (wyłączając etykietę i nakrętkę). *Zgodnie
z definicją UNEP **Zgodnie z OECD lub zbliżonymi metodami.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikaj kontaktu z oczami.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Decyl Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice
Powder, Glycerin, Sodium Chloride, Laureth-4, Citric Acid, Tocopherol, Sodium Benzoate, Limonene, Linalool, Parfum
Pozostale informacje: Product ID: 83612,
Przygotowanie i stosowanie: Żel odpowiedni do codziennego stosowania. Nanieś żel na mokrą skórę i umyj ciało, twarz i włosy, pomijając
okolice oczu. Po umyciu dokładnie spłucz ciepłą wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Pielęgnująca formuła z aloesem Odpowiedni do mycia twarzy, ciała i włosów Intensywnie nawilża skórę i zapobiega przesuszaniu
Męski zapach Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie

NIVEA - Żel creme care pod prysznic 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA Pielęgnujący żel pod prysznic Creme Care to rozpieszczający żel o kremowej konsystencji i unikalnym zapachu
kremu NIVEA, który pozostawia skórę gładką i przyjemnie miękką w dotyku. Ten kremowy żel pod prysznic tworzy delikatną pianę,
która nie tylko oczyszcza ciało i zapewnia wspaniały, dyskretny zapach, ale również pozostawia uczucie nawilżonej skóry. Formuła żelu
dba o Twoją skórę podczas kąpieli, zachowują równowagę jej mikrobiomu. Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie. Dbając o
skórę dbamy również o środowisko, dlatego nasza formuła nie zawiera mikroplastików* i jest w 99% biodegradowalna**, a butelka nadaje
się do ponownego przetworzenia***. *zgodnie z definicją UNEP **zgodnie z OECD lub zbliżonymi metodami ***odczep nakrętkę.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikaj kontaktu z oczami.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Glycerin, Panthenol, Lanolin Alcohol,
Octyldodecanol, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Chloride, Citric Acid, Pantolactone, Laureth-4, Sodium Benzoate, Linalool, Limonene,
Geraniol, Citronellol, Benzyl Alcohol, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Parfum
Pozostale informacje: Product ID: 83627,
Przygotowanie i stosowanie: Żel pod prysznic do codziennego stosowania.||title:Stosowanie Nałóż żel na wilgotną skórę, delikatnie
masując i ciesząc się wyjątkowym zapachem NIVEA.||title:Aplikacja Po umyciu, spłucz dokładnie ciepłą wodą.||title:Spłukiwanie,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Składniki i unikalny zapach kremu NIVEA Pielęgnuje ciało i intensywnie nawilża Dba o Twoją skórę zachowując równowagę jej
mikrobiomu Zapewnia odpowiednie dla skóry pH Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie Formuła nie zawiera
mikroplastików* i jest w 99% biodebradowalna** Butelka nadaje się do ponownego przetworzenia***

Monini - Sos Pesto z bazylią 190g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 338 g
Zalecenia dla alergikow: Orzechy nerkowca - Zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Monini
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Liguria

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos Pesto z bazylią.
Marka: Monini
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni. Ewentualne rozwarstwienie składników nie stanowi
wady produktu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1632 kJ
Wartość energetyczna
404 kcal
Tłuszcz
39,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,8 g
Węglowodany
6,4 g
w tym cukry
1,9 g
Białko
4,1 g
Sól
3,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: bazylia 43%, oliwa z oliwek 37%, płatki ziemniaczane, sól, woda, ser Grana Padano ChNP 2,5% (MLEKO, sól, podpuszczka,
zawiera lizozym z JAJ), ORZECHY NERKOWCA, cukier, ser Pecorino Romano ChNP 0,8% (MLEKO, sól, podpuszczka), regulator
kwasowości: E575, czosnek 0,1%, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Nie podgrzewać. Najlepiej dodać bezpośrednio do świeżo ugotowanego, gorącego makaronu i
dokładnie wymieszać.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: z oliwą z oliwek Monini

Primavera - Naturalna woda źródlana niegazowana 1,5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1560 g
Opis produktu: Primavera woda źródlana o niskiej zawartości sodu, wydobywana z doskonale zabezpieczonych i izolowanych pokładów,
powstałych w epoce dolnej kredy, znajdujących się na terenach leśnych w pobliżu parku krajobrazowego. Woda poddawana procesowi
napowietrzania i filtracji. Woda odpowiednia do przygotowania żywności dla niemowląt. Pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka,
opinia nr 14/DKJ/2017. Źródło: Primavera w Aleksandrii.
Marka standaryzowana: Primavera
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda źródlana
Marka: Primavera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Po otwarciu zaleca się przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu
24 godzin.
Wartości odżywcze
Główne składniki mineralne w mg/l
Wapniowy Ca 2+
48,10
Magnezowy Mg 2+
6,68
Sodowy Na +
2,10
Potasowy K +
1,20
Wodorowęglanowy HCO3 - 166,30
Siarczanowy SO4 210,29
Chlorkowy Cl 5,60
Fluorkowy F 0,06

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: polska woda, pozyskiwana z głębokości 473 m

Primavera - Woda źródlana niegazowana 6x1,5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9376 g

Opis produktu: Woda poddawana procesowi napowietrzania i filtracji. Woda odpowiednia do przygotowania żywności dla niemowląt.
Pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka, opinia nr 14/DKJ/2017. Źródło: Primavera w Aleksandrii.
Marka standaryzowana: Primavera
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda źródlana, niegazowana.
Marka: Primavera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Po otwarciu zaleca się przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu
24 godzin.
Wartości odżywcze
Główne składniki mineralne w mg/l
Wapniowy Ca 2+
48,10
Magnezowy Mg 2+
6,68
Sodowy Na +
2,10
Potasowy K +
1,20
Wodorowęglanowy HCO3 - 166,30
Siarczanowy SO4 210,29
Chlorkowy Cl 5,60
Fluorkowy F 0,06

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: polska woda, pozyskiwana z głębokości 473 m

Aquafresh - Pasta do zębów z fluorkiem 50 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 76 g

Marka standaryzowana: Aquafresh
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Little Teeth
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Aquafresh
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: PASTA DO ZĘBÓW Z FLUORKIEM . ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI PODANYCH
NA OPAKOWANIU. Stosowanie: Szczotkować zęby 2 do 3 razy dziennie, nie płukać, wypluć. Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci. U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko
połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem. W razie wystąpienia
podrażnienia zaprzestać stosowania. Jeśli wystąpi obrzęk ust albo twarzy skonsultuj się z lekarzem lub dentystą tak szybko jak to
możliwe. Zawiera fluorek sodu (500 ppm fluorku). Karton powinien być zaklejony. Nie stosować jeśli opakowanie jest otwarte.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, Xanthan Gum, Titanium Dioxide, Aroma, Chondrus Crispus (Carrageenan), Sodium
Saccharin, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Fluoride, Limonene, CI 73360, CI 74160, Zawiera: Sodium
Fluoride 0.111% w/w(500 ppm Fluoride)

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.gsk.com.

MMS-Czek. mleczna w chrupiących kolorowych skorupkach 90g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY LASKOWE, ORZECHY ZIEMNE, MIGDAŁY

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna (68%), w chrupiących kolorowych skorupkach.
Marka: M&M's
Oswiadczenia zywieniowe: Czekolada oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2019 kJ/ 481 Kcal
Tłuszcz
19 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
71 g
- w tym cukry
67 g
Białko
5g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, miazga kakaowa, pełne MLEKO w proszku, LAKTOZA, tłuszcz kakaowy, skrobia, tłuszcz palmowy, syrop
glukozowy, masło shea, stabilizator (guma arabska), emulgatory (lecytyna SOJOWA), barwniki*, dekstryny, substancja glazurująca (wosk
carnauba), olej z nasion palmowych, sól, naturalny ekstrakt z wanilii, aromat

Przechowywanie i stosowanie

MMs - Orzeszki w chrupiących skorupkach 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 154 g

Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: M&M's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna (68%) w chrupiących kolorowych skorupkach.
Marka: M&M's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
/ 100 g
Wartość energetyczna
2016 kJ
Wartość energetyczna
480 kcal
Tłuszcz
19.0 g
w tym kwasy nasycone
11.7 g
Węglowodany
70.7 g
w tym cukry
67.3 g
Białko
5.0 g
Sól
0.13 g
Rozmiar porcji: 50 g
/ 50 g (%*)
Ilość porcji w opakowaniu: 3
1008 kJ (12%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 240 kcal (12%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, miazga KAKAOWA, pełne MLEKO w proszku, LAKTOZA, tłuszcz KAKAOWY, skrobia, tłuszcz palmowy, syrop
glukozowy, MASŁO shea, stabilizator (guma arabska), emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, LECYTYNA SŁONECZNIKOWA),
barwniki*, dekstryny, substancja glazurująca (wosk carnauba), olej z nasion palmowych, sól, naturalny EKSTRAKT z wanilii, aromat,
Czekolada MLECZNA oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne, *E100, E133, E160a, E160e, E162, E171, E172
Pozostale informacje: 1/3 = 50 g 1008 kJ 240 kcal 12%*, 100 g: 2016 kJ / 480 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie

MMs - Orzeszki ziemne oblane mleczną czekoladą 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 155 g

Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI
ZIEMNE - Zawiera, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: M&M's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne (24%) oblane mleczną czekoladą (48%), w chrupiących kolorowych skorupkach
Marka: M&M's
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Opakowanie trzymać z daleka od dzieci i zwierząt. Zabawa grozi uduszeniem.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
2172 kJ
Wartość energetyczna
519 kcal
Tłuszcz
26.5 g
w tym kwasy nasycone
10.9 g
Węglowodany
58.2 g
w tym cukry
53.5 g
Białko
10.0 g
Sól
0.08 g
Rozmiar porcji: 37.0 g
37 g (%*)
Ilość porcji w opakowaniu: 4
804 kJ (10%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 192 kcal (10%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, ORZESZKI ZIEMNE, miazga KAKAOWA, pełne MLEKO w proszku, tłuszcz KAKAOWY, LAKTOZA,

SERWATKA w proszku (z MLEKA), skrobia, tłuszcz palmowy, syrop glukozowy, stabilizator (guma arabska), dekstryny, emulgatory
(LECYTYNA SOJOWA, E442), barwniki**, substancja glazurująca (wosk carnauba), olej KOKOSOWY, sól, naturalny EKSTRAKT z
wanilii, aromat, Czekolada MLECZNA oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne, ** E100, E120, E133, E160e, E171
Pozostale informacje: 1/4 = 37 g 804 kJ 192 kcal 10%*, 100 g: 2172 kJ / 519 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie

Szczepanki - Mąka tortowa pszenna typ 450 1 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1018 g

Marka standaryzowana: Szczepanki
Jednostka opisowa: kg
Pochodzenie: Produkt polski
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mąka pszenna typ 450 tortowa
Marka: Szczepanki
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1472 kJ/347 kcal
Tłuszcz
1,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
74 g
w tym cukry
0,2 g
Białko
10 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt polski, mąka prosto z młyna

Sądecki Bartnik - Miód pszczeli gryczany 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Mieszanka miodów pochodzących z państw Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Krystalizacja miodu jest procesem naturalnym i nie zmienia jego właściwości.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miód pszczeli, gryczany, nektarowy
Marka: Sądecki Bartnik
Przechowywanie: Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1416 kJ
Wartość energetyczna333 kcal
Białko
<0,5 g
Węglowodany
83 g
- w tym cukry
72 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miód pszczeli, akacjowy, nektarowy

Przechowywanie i stosowanie

Ahmad Tea - Herbata czarna English Brea 100szt.
Opis Produktu
Podmarka: English Breeakfast

Uzytkowanie i przechowywanie: Zaparzać 3-5 minut
Kraj pochodzenia: Zapakowano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata czarna
Marka: Ahmad Tea
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 100 x 2 g torebek herbaty

Przechowywanie i stosowanie

Glutenex -Chleb kukurydziany bezglutenowy niskobiałkowy 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, MLEKO, SOJĘ, ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE, SEZAM.

Opis produktu: Chleb kukurydziany, bezglutenowy, niskobiałkowy.
Informacje dot stylu zycia: Produkt bezglutenowy, niskobiałkowy.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb kukurydziany, bezglutenowy, niskobiałkowy.
Marka: Glutenex
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 20 C i wilgotności względnej powietrza 75 %, Produkt pakowany w atmosferze
ochronnej. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 0-8 C, spożyć w ciągu 48 h.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1083 kJ / 256 kcal
Tłuszcz
4,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
4,7 g
Błonnik
4g
Białko
0,5 g
- w tym fenyloalanina
26 mg
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana 44%, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, błonnik roślinny, sól, substancje zagęszczające: E 464,
emulgator: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych.
Zawartosc opakowania: 2 Bochenki krojone.
Przygotowanie i stosowanie: Aby przywrócić świeżość należy podgrzać na parze lub w piekarniku.

Przechowywanie i stosowanie

Glutenex - Chleb bochenkowy wieloziarnisty ciemny 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 276 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Glutenex
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb bochenkowy wieloziarnisty ciemny.
Marka: Glutenex
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 0-8°C, spożyć w ciągu 48 h.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna w 100 g produktu:1143 kJ
Wartość energetyczna w 100 g produktu:272 kcal
tłuszcz:
7,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:
1,0 g
węglowodany:
48 g
w tym cukry:
4,9 g
białko:
2,2 g
sól:
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, woda, skrobia PSZENNA BEZGLUTENOWA, cukier, olej rzepakowy, ziarno słonecznika (2,3 %),
ziarno siemienia lnianego (2,3 %), pestki dyni (2,3 %), drożdże, BŁONNIK roślinny, sól, mąka karob, substancja zagęszczająca: E 464,
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej. Znak przekreślonego kłosa - PL-008-091,
Przygotowanie i stosowanie: Aby przywrócić świeżość należy podgrzać na parze lub w piekarniku.

Przechowywanie i stosowanie

Glutenex - Chleb kanapkowy produkt bezglutenowy. niskobiałkowy 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 484 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Glutenex
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb kanapkowy.
Marka: Glutenex
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 0-8°C, spożyć w ciągu 48 h.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna w 100 g produktu:1157 kJ
Wartość energetyczna w 100 g produktu:274 kcal
tłuszcz:
4,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:
0,7 g
węglowodany:
57 g
w tym cukry:
5,4 g
białko:
0,5 g
sól:
1,7 g
Fenyloalanina na 100 g produktu:
24 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, woda, skrobia PSZENNA BEZGLUTENOWA, cukier, olej rzepakowy, drożdże, BŁONNIK roślinny,
sól, substancja zagęszczająca: E 464, emulgator. mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej. Znak przekreślonego kłosa - PL-008-010,
Przygotowanie i stosowanie: Aby przywrócić świeżość należy podgrzać na parze lub w piekarniku.

Przechowywanie i stosowanie

DR.Gerard-Pryncypałki wafelki z kremem kakaow.w czek. 200gr.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 250 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać,
SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Dr Gerard
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafelki z kremem kakaowym w czekoladzie.
Marka: dr Gerard
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól
Opakowanie 235 g zawiera 11 sugerowanych porcji produktu.

Wartość odżywcza produktu w 100 g produktu
2211 kJ / 530 kcal
32 g
19 g
54 g
38 g
5,2 g
0,29 g
Wartość odżywcza produktu w porcji (2 wafelki 21,5
g)

*RWS Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
475 kJ / 114 kcal
kcal)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada 41,1% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz roślinny (palmowy, shea), tłuszcz MLECZNY, tłuszcz KAKAOWY,
emulgatory: LECYTYNY (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu; aromat], krem KAKAOWY 37% [tłuszcz roślinny (palmowy, shea),
cukier, KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu 6,7%, SERWATKA w proszku (z MLEKA), emulgator: LECYTYNY: sól, aromat], mąka

PSZENNA, czekolada MLECZNA 1,9% [zawiera MLEKO i SOJĘ], olej rzepakowy, skrobia ziemniaczana, SERWATKA w proszku (z
MLEKA), ŻÓŁTKO JAJA w proszku, emulgator: LECYTYNY, sól, substancje spulchniające: węglany sodu, węglany amonu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nr jeden* w Polsce, duuuużo czekolady, chrupiący wafelek, * Dr Gerard za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z
dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa i ilościowa, kategoria: słodkie wypieki; segment: wafle >60 g z wyłączeniem marek własnych
sieci handlowych, w okresie skumulowanym sierpień 2019 - lipiec 2020
Dodatkowe informacje: Znajdź nas na. Facebook. Instagram.

Knorr - Żurek 54 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 63 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Pszenica - Zawiera, Jaja - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Żyto - Zawiera
Opis produktu: Na szczęście tą pyszną zupę można już szybko i prosto przygotować. Dodaj do niej swoje ulubione składniki. Ziemniaki,
kiełbasa albo boczek, marchewkę, chrzan, grzyby, makaron, jajko to tylko niektóre z pomysłów. Więcej przepisów na żurek znajdziesz
naszej stronie.
Marka standaryzowana: Knorr
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurek
Marka: Knorr
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
w tym kwasy nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 100 ml
122 kJ/30 kcal
0,8 g
0,5 g
4,5 g
1g
0,2 g
0,8 g
0,95 g

**1 porcja = 250 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji zupy.
1 porcji**
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 300 kJ/75 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka: ŻYTNIA (17%), PSZENNA, skrobia, sól, ziemniaki (8,8%), boczek wieprzowy (8,1%) (boczek, sól), tłuszcz palmowy,
preparat serwatkowy (MLEKO), maltodekstryna, cukier, LAKTOZA, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy,
inozynian disodowy, kwas: kwas cytrynowy, czosnek, pieprz, ekstrakt drożdżowy, majeranek, liść laurowy, cebula (0,6%), aromaty,
aromat dymu wędzarniczego
Pozostale informacje: 1 porcja** zawiera: 300 kJ 75 kcal 4%*, w 100 ml: 120 kJ / 30 kcal, * % referencyjnej wartości spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal), **1 porcja = 250 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji zupy.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Zawartość torebki wsyp do 750 ml zimnej wody i dokładnie wymieszaj. 2.
Doprowadź do wrzenia i gotuj około 5 minut na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Rada szefa kuchni Knorr: Żurek możesz podać
z jajkami ugotowanymi na twardo. Dobrze smakuje również z podsmażoną kiełbasą. Odrobina chrzanu nada żurkowi ostrzejszego smaku.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: doskonały smak leży w naszej naturze, z dodatkiem: czosnku, majeranku, wędzonego boczku, Wiem, co wybieram - zgodnie z
międzynarodowymi zaleceniami żywieniowymi

Tymbark - Sok jabłkowy 100% 1 l
Opis Produktu
Opis produktu: Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb
życia mają duże znaczenie dla zachowania zdrowia. Tymbark wie, że tajemnicą dobrego soku są najlepszej jakości owoce. Dzięki temu,
nasze soki są pełne witamin i minerałów. To doskonałe i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy przez cały rok chcą cieszyć się
wyjątkowym smakiem owoców. - są z dojrzałych, soczystych owoców. - zawierają witaminę C, która wspomaga odporność, pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i redukuje uczucie znużenia. - są źródłem przeciwutleniaczy, które spowalniają procesy
starzenia i zapobiegają chorobom serca. - stanowią jedną z zalecanych porcji owoców i warzyw. Sok jabłkowy 100% z Tymbarku to
tradycyjny smak jabłek z najlepszych polskich sadów. Od lat powstaje z wyselekcjonowanych odmian owoców - to ich wybór decyduje o
wyjątkowym smaku. Bogate w witaminę C jabłka nie tylko doskonale smakują, ale także wspomagają odporność organizmu.
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok jabłkowy 100% z zagęszczonego soku jabłkowego. Pasteryzowany. Źródło witaminy C.

Marka: Tymbark
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witaminy C.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze w 100 ml
energia
184 kJ / 43 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
białko
0g
sól
0g
witamina C
6 mg / 7,5%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok jabłkowy 100% z zagęszczonego soku, witamina C
Pozostale informacje: Dbaj o naturę, Zgnieć i wyrzuć do żółtego kosza**, **zgodnie z WSSO,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowe, wygodne opakowanie, do ostatniej kropli, Polska Marka, źródło witaminy C
Dodatkowe informacje: Dbanie o zdrowie jest proste. Polecamy. Iść po schodach zamiast jechać windą, pić szklankę soku dziennie... i
tańczyć nawet gdy pada deszcz. Zobowiązanie Tymbark. Razem budujemy piłkarską reprezentację Polski!. Od 2007 r. współtworzymy
największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie. www.zpodworkanastadion.pl. Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku. PZPN.
Sponsor główny. Tymbark.

Anatol - Kawa zbożowa 35 torebek. 157 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 172 g
Zalecenia dla alergikow: ŻYTO - Zawiera
Opis produktu: Smak i aromat zawdzięcza w 100 % naturalnym składnikom. Zasmakuj, bo ona jest w zgodzie z naturą.
Marka standaryzowana: Anatol
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa zbożowa klasyczna - expressowa.
Marka: Anatol
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/
2000 kcal)

Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu Na 100 ml
17 kJ / 4 kcal
<0,5 g
<0,1 g
0,9 g
0,6 g
<0,5 g
<0,5 g
<0,01 g
Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu Na porcję
200 ml

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cykoria, ŻYTO (50 %) - prażone
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Zalej jedną torebkę ok. 200 ml wrzącej wody, 2. Pozostaw na około 5 minut, 3.
Najlepiej smakuje z mlekiem,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100 % naturalne składniki

Tymbark - Sok pomarańczowy 1l
Opis Produktu
Opis produktu: Szklanka soku do śniadania. Ten sok jest źródłem witaminy C, dzięki której Twój organizm łatwiej przyswaja żelazo
zawarte w Twoim śniadaniu. Dla wszystkich, którzy chcą zdrowo zacząć dzień!. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego. Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowego
ciśnienia krwi. . Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia mają duże znaczenie dla zachowania zdrowia.
Marka standaryzowana: Tymbark

Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok pomarańczowy 100% z zagęszczonego soku pomarańczowego. Pasteryzowany. Źródło witaminy C i
potasu.
Marka: Tymbark
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witaminy C i potasu.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 ml
Energia
187 kJ / 44 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
10 g
Białko
0,6 g
Sól
0g
Witamina C
6 mg / 7,5%*
Potas
150 mg / 7,5%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok pomarańczowy 100% z zagęszczonego soku
Pozostale informacje: Dbaj o naturę, Zgnieć i wyrzuć do żółtego kosza**, **zgodnie z WSSO,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Polska Marka, do ostatniej kropli, źródło witaminy C, nowe wygodne opakowanie
Dodatkowe informacje: Zobowiązanie Tymbark. Razem budujemy piłkarską reprezentację Polski!. Od 2007 r. współtworzymy
największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie. www.zpodworkanastadion.pl. Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku. PZPN.
Sponsor główny. Tymbark.

Sante - Kotlety sojowe a la schabowy 100g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 108 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Opis produktu: Kotlety sojowe a la schabowe mogą być częścią dobrze zbilansowanej diety, ze względu na:. - wysoką zawartość białka. wysoką zawartość błonnika.
Marka standaryzowana: Sante
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kotlety sojowe ekstrudowane.
Marka: Sante
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1353 kJ/321 kcal
Tłuszcz
1,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
24 g
w tym cukry
18 g
Błonnik
17 g
Białko
45 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: odtłuszczona mąka SOJOWA 96%, skrobia ziemniaczana
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, Kotlety mocz ok. 10 minut w gorącym wywarze z włoszczyzny lub bulionie.
Odsącz, obtocz w panierce i usmaż na tłuszczu na złoty kolor. Podawaj z ziemniakami i ulubioną surówką.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez GMO
Dodatkowe informacje: Więcej przepisów znajdziesz na www.sante.pl.

Łosoś Ustka - Sałatka z makreli pikantna 170 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 210 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Zawiera, Ryba - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Łosoś Ustka
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce., Metoda połowu ryb - złowione w morzu włokiem pelagicznym
Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa rybna sterylizowana gotowa do spożycia.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 25, Maks. wilgotność % - 80
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sałatka pikantna z makreli
Marka: Łosoś
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość Omega-3.
Przechowywanie: Przechowywać w temp. +4°C do +25°C przy wilgotności względnej do 80%.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna:
763 kJ / 184 kcal
tłuszcz:
13 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 2,2 g
węglowodany:
8,8 g
w tym cukry:
6,7 g
białko:
7,0 g
sól:
0,87 g
Kwasy tłuszczowe Omega-3:
1,9 g
w tym kwas alfa-linolenowy (ALA): 0,8 g
w tym kwas eikozapentaenowy (EPA):0,4 g
kwas dokozaheksaenowy (DHA):
0,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: farsz rybny (34%, w tym 56% z ŁOSOSIA ATLANTYCKIEGO Salmo salar / wyhodowane w akwakulturach norweskich i
44% z MAKRELI ATLANTYCKIEJ Scomber scombrus / obszar połowu: Północno-wschodni Atlantyk FAO* 27: Islandia (V a), na
południowy zachód od Irlandii (VII j), zachód Szkocji (VI a) lub MAKRELI KOLIAS / Scomber japonicus / obszar połowu: Ocean
Spokojny FAO* 61, 87), cebula, pietruszka korzeń, woda, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy, cukier, BŁONNIK PSZENNY,
KASZA MANNA (zawiera gluten), sól, naturalny aromat papryki, przyprawy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, *27/61/87 - w
zależności od gatunku ryby i obszaru połowu: patrz nadruk przy dacie minimalnej trwałości; złowione w morzu włokiem pelagicznym

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość Omega-3, Dobra Marka 2016 - Jakość, Zaufanie, Renoma

Fanta-Napój gazowany o smaku pomarańczowym 330 ml.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Fanta
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku pomarańczowym. Zawiera cukier i substancje słodzące.
Marka: Fanta
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: mniejsza ilość cukru.
Przechowywanie: Zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed działaniem promieni słonecznych. .
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
115 kJ / 27 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
6,5 g
w tym cukry
6,5 g
Białko
0g
Sól
0,02 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) 330 ml (%**)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), DWUTLENEK węgla, kwasy: kwas cytrynowy, kwas
jabłkowy, regulator kwasowości: glukonian sodu, naturalne aromaty, substancje słodzące: cyklaminiany i sacharyny, przeciwutleniacz: kwas
askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny
Pozostale informacje: 330 ml 380 kJ 89 kcal 4%**, 100 ml: 115 kJ / 27 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyraźnie pomarańczowy smak, naturalne aromaty, 5% soku pomarańczowego, mniejsza ilość cukru*, *o 30% w porównaniu z

większością napojów gazowanych o smaku pomarańczowym na polskim rynku słodzonych wyłącznie cukrem. Nielsen 2018

Sprite - Napój gazowany o smaku cytryny i limonki 330 ml.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Sprite
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym.
Marka: Sprite
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml
Energia
177 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
10,1 g
w tym cukry
10,1 g
Białko
0g
Sól
0g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) Wartość odżywcza 330 ml (%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: cytryniany sodu, naturalne aromaty
cytryny i limonki
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: klasyczny smak powrócił, zrestartuj się cytrynowo- limonkowym smakiem

Perrier - Naturalna woda mineralna gazowana 4 x 330 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 13523 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Poddawana procesom napowietrzania i filtracji. Otwór Perrier w Vergeze, Francja.
Marka standaryzowana: Perrier
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna gazowana, wysokonasycona CO2, średniozmineralizowana.
Marka: Perrier
Wartości odżywczeSkładniki mineralne (mg/L):
Ca 2+
150
Mg 2+
3,9
Na +
9,6
HCO3 420
SO4 225,3
Cl 19,5
K+
<1,0
NO3 7,3

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pronto - Aerozol do mebli Classic 250ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 386 g
Opis produktu: Pronto Classic do mebli drewnianych w aerozolu nadaje połysk, chroni drewno i wydobywa jego piękno.

Marka standaryzowana: Pronto
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pronto
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pronto Classic do mebli drewnianych w aerozolu. Uwaga. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi
wybuchem. Chronić przed dziećmi. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Jak w przypadku innych produktów chemii
gospodarczej unikać przedłużonego kontaktu ze skórą. 12% masowych zawartości jest łatwopalne.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% węglowodory alifatyczne, kompozycja zapachowa, Limonene, 2Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie przekręcać nakrętki. Dobrze wstrząsnąć
pojemnikiem. Trzymając aerozol pionowo, spryskać powierzchnię z odległości ok. 20 cm lub bezpośrednio na ściereczkę. Dla najlepszego
efektu zetrzeć natychmiast czystą, miękką ściereczką. Nie używać na niezabezpieczonym drewnie, podłogach, wannach. Przed pierwszym
zastosowaniem sprawdzić działanie w mało widocznym miejscu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: upiększa, wydobywa piękno drewnianych powierzchni
Dodatkowe informacje: www.scjproducts.info.

NIVEA - Men pianka do golenia łagodna 200 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Łagodząca pianka do golenia NIVEA MEN Sensitive chroni wrażliwą skórę twarzy przed podrażnieniami i zacięciami w
trakcie golenia. Jej ulepszona, bezalkoholowa* formuła z witaminą E i rumiankiem nie powoduje uczucia pieczenia i jest wyjątkowo łagodna
dla męskiej skóry. Natychmiast chroni przed 5 oznakami podrażnionej goleniem skóry: pieczeniem, zaczerwienieniem, uczuciem napiętej i
suchej skóry oraz mikro-zacięciami. Ta wyjątkowo łagodna pianka do golenia nie zawiera alkoholu etylowego i ma neutralny zapach.
Zmiękcza zarost i zapewnia komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry twarzy. Po goleniu, skóra staje się gładka w dotyku, wygląda na
zdrową i zadbaną. *bez alkoholu etylowego.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić
przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Oddawać do recyklingu
tylko puste opakowanie. 4% masowych zawartości jest łatwopalne.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, ISOBUTANE, Triethanolamine, Laureth-23, Palmitic Acid, Stearic Acid, Glycerin, Chamomilla Recutita Flower Extract,
Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Maltodextrin, Tocopheryl Acetate, Caprylic/Capric Triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate,
Hydroxypropyl Methylcellulose, PEG-7M, Myristic Acid, Arachidic Acid, Oleic Acid, Potassium Hydroxide, Butane, Propane, Silica,
BHT, Methylparaben, Piroctone Olamine, Parfum.
Pozostale informacje: Product ID: 81720,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząśnij przed użyciem Trzymając pionowo, naciśnij dozownik. Rozmasuj produkt na zwilżonej skórze
twarzy. Rozpocznij golenie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Chroni skórę przed podrażnieniami dzięki technologii Ultra Glide Pielęgnuje skórę jeszcze przed goleniem Nie zawiera alkoholu
etylowego, nie powoduje uczucia pieczenia Zmiękcza zarost i zapewnia bezpieczny ruch ostrza po skórze Tolerancja dla skóry
potwierdzona dermatologicznie wśród mężczyzn o wrażliwej skórze

Kresto - Orzechy włoskie 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 201 g
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać
Marka standaryzowana: Kresto
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy włoskie.
Marka: KRESTO
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo dołożonych wszelkich starań orzechy mogą sporadycznie zawierać fragmenty łupin.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2847 kJ/690 kcal
Tłuszcz
64 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,4 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
0g
Białko
14 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

NIVEA - Antyperspirant fresh natural spray 150 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA Fresh Natural to dezodorant dla kobiet zawierający ekstrakty morskie, który zapewnia skuteczną ochronę przed nieprzyjemnym
zapachem i uczucie świeżości przez cały dzień. Jest doskonałym połączeniem niezawodnej ochrony dezodorantu i delikatnej pielęgnacji NIVEA. Jego świeży,
lekki zapach utrzymuje się na skórze nawet do 48 godzin, zapewniając przez bardzo długo skuteczną ochronę przed przykrym zapachem. Formuła dezodorantu
NIVEA nie zawiera soli aluminium. Ma orzeźwiający zapach i jest łagodny dla skóry pod pachami – nie zawiera barwników ani konserwantów. Produkt
został przebadany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Nivea

Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Niebezpieczeństwo: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Nie rozpylać prosto w oczy. Oddawać do recyklingu tylko puste opakowanie. Unikać długotrwałego rozpylania i bezpośredniego
wdychania.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Butane, Alcohol Denat., ISOBUTANE, Propane, Parfum, Octenidine HCl, Ethylhexylglycerin, Maris Limus Extract, Ostrea
Shell Extract, Persea Gratissima Oil, Octyldodecanol, Aqua, Propylene Glycol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Linalool,
Citronellol, Benzyl Alcohol, Limonene, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Geraniol, Citral
Pozostale informacje: Product ID: 81601,
Przygotowanie i stosowanie: Rozpyl w odległości 15 cm wyłącznie na skórę pod pachami. Pozostaw do wyschnięcia. Nie nanosić na
uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Skuteczna ochrona i świeży, lekki zapach przez cały dzień 48h ochrona i pielęgnacja NIVEA Tolerancja dla skóry potwierdzona
dermatologicznie Nie zawiera barwników i konserwantów Formuła zawierająca ekstrakty morskie

NIVEA - Pianka do golenia 200 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Ochronna formuła pianki do golenia NIVEA MEN Protect & Care została wzbogacona o aloes i prowitaminę B5. Dzięki
temu dba o skórę twarzy oraz chroni ją przed wysuszeniem i zacięciami podczas golenia. Nawilża skórę oraz wzmacnia jej naturalną barierę
ochronną. Wybierając ten kosmetyk do golenia, masz pewność, że golenie będzie dokładne, komfortowe oraz przebiegnie gładko! Wypróbuj
też pozostałe kosmetyki z linii Protect&Care: wodę i balsam po goleniu oraz żel do mycia ciała i dezodoranty NIVEA MEN - Zacznij
działać!.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić
przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Oddawać do recyklingu
tylko puste opakowanie. 4% masowych zawartości jest łatwopalne.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, ISOBUTANE, Triethanolamine, Laureth-23, Palmitic Acid, Stearic Acid, Glycerin, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf
Juice Powder, Propylene Glycol, Pantolactone, Sorbitol, Coco-Caprylate/Caprate, Hydroxypropyl Methylcellulose, PEG-7M, Myristic
Acid, Arachidic Acid, Oleic Acid, Potassium Hydroxide, Butane, Propane, Silica, BHT, Piroctone Olamine, Citric Acid, Limonene, Linalool,
Parfum.
Pozostale informacje: Product ID: 81700,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząśnij przed użyciem. Dozuj, trzymając pionowo. Rozmasuj produkt na wilgotnej skórze twarzy, po
goleniu spłucz.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Komfortowe golenie Ochrona skóry przed podrażnieniani Chroni przed wysuszaniem Nawilża skórę Wzmacnia naturalną barierę
ochronną skóry

Vifon - Zupa Kurczak Curry ostra 70 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 78 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wietnam
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa błyskawiczna z kluskami o smaku kurczaka (ostra).
Marka: Vifon
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g gotowego produktu:
Wartość energetyczna
295 kJ / 70 kcal
Tłuszcz
3,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,1 g
Węglowodany
8,9 g
w tym cukry:
<0,5 g
Białko
1,2 g
Sól
0,66 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski (91,7%): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, tapioka, sól, skrobia modyfikowana, cukier, stabilizatory: trifosforany,
guma guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma, dodatki smakowe (8,3%): sól, rafinowany olej palmowy,
cukier, curry w proszku w zmiennych proporcjach (9,2%): kurkuma, anyż, goździk, nasiona kolendry, cynamon; suszone warzywa w
zmiennych proporcjach (8,6%): marchew, szczypior, kolendra; wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy,
inozynian disodowy; aromat (JAJA, ORZESZKI ZIEMNE, SOJA), chili (1,4%), czosnek, trawa cytrynowa (0,5%), pieprz, substancja
przeciwzbrylająca: E 551; barwnik: karoteny; EKSTRAKT z chili (0,01%), przeciwutleniacz: E 306
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Kluski pokruszyć i wrzucić do głębokiej miski. Przyprawy z torebek dodać do
smaku. Zalać 0,4 litra wrzącej wody. 2. Przykryć na 3 minuty. 3. Po wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ostra, Laur Konsumenta 2020, marka nr 1 w Polsce*, bez substancji konserwujących, * Tan-Viet za Nielsen, Panel Handlu
Detalicznego, Cała Polska z dyskontami (Food), Sprzedaż ilościowa i wartościowa w okresie I-XII 2020, kategoria: zupy, segment zupy
chińskie
Dodatkowe informacje: znajdź nas na facebooku. facebook.com/VifonPolska.

Pedigree - przysmak dla psa multi biscrok 200 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Biscrok

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma uzupełniająca dla dorosłych psów.
Marka: Pedigree
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Opakowanie trzymać z daleka od dzieci i zwierząt. Niewłaściwe użycie grozi uduszeniem. .
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Składniki analityczne (%):
białko:
13.5
zawartość tłuszczu:
8
materia nieorganiczna:
6
włókno surowe:
2
wartość energetyczna:
359 kcal/100 g
wapń:
1.2
kwasy tłuszczowe omega-3:
605 mg/kg
Dodatki / 1 kg:
Przeciwutleniacze i konserwanty Dodatki dietetyczne:
Witamina A:
5712 IU
Witamina E:
57.1 mg
Siarczan żelaza jednowodny: 52.2 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% kurczaka w białym ciasteczku, 4% wołowiny w brązowym
ciasteczku i 4% jagnięciny w czerwonym ciasteczku), produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, substancje mineralne, nasiona, zioła
Przygotowanie i stosowanie: Sposób karmienia: Małe psy np. jamnik: do1 ciasteczek dziennie. Średnie psy np. cocker spaniel: do 2
ciasteczek dziennie. Duże psy np. labrador: do 4 ciasteczek dziennie. Proszę odpowiednio zmniejszyć dawkę głównego posiłku. Pamiętaj,
aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody do picia. ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez sztucznych barwników i aromatów

Pedigree - Markies. Przysmak dla psa 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 158 g
Opis produktu: Karma uzupełniająca dla dorosłych psów. .
Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przysmak dla psa karma uzupełniająca
Marka: Pedigree
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Opakowane trzymać z daleka od dzieci i zwierząt. Niewłaściwe użycie grozi uduszeniem.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. .
Wartości odżywcze
Składniki analityczne (%):
białko:
14.3
zawartość tłuszczu:
13
materia nieorganiczna:
9,2
włókno surowe:
2.5
wartość energetyczna:
361 kcal/100 g
wapń:
1.6
kwasy tłuszczowe omega-3:537 mg/kg

Dodatki / 1 kg:
Konserwanty
Dodatki dietetyczne:
Witamina A:
7969 IU
Witamina E:
79.7 mg
Siarczan żelaza jednowodny 72.8 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% kości szpikowej, w tym 4% mięsa), cukry, oleje i tłuszcze,
substancje mineralne, produkty pochodzenia roślinnego, nasiona, zioła
Przygotowanie i stosowanie: Sposób karmienia: Średnie psy np. cocker spaniel: do 8 ciasteczek na tydzień. Duże psy np. labrador: do 16
ciasteczek na tydzień. Proszę odpowiednio zmniejszyć dawkę głównego posiłku. Pamiętaj, aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do
świeżej wody do picia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez sztucznych barwników i aromatów

Vifon - Sos chili pikantny Wietnam 100ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 205 g
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Wietnamie
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 5, Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos chili pikantny
Marka: Vifon
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu w temperaturze 5-25°C. Po otwarciu przechowywać w
lodówce.

Wartości odżywcze
w 100 ml produktu
Wartość energetyczna
455 kJ / 107 kcal
Tłuszcz
0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g
Węglowodany
25,0 g
w tym cukry
23,6 g
Białko
0,7 g
Sól
5,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, papryka chili (20%), czosnek, sól, koncentrat pomidorowy, skrobia, regulatory kwasowości: kwas octowy, kwas
cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat
Pozostale informacje: Zawartość netto: 100 ml (113 g),
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: sos chili pikantny Vifon to doskonały dip oraz dodatek do kanapek, pizzy, szaszłyków,
sałatek oraz dań mięsnych. Stosuj jako składnik marynat do dań pieczonych na grillu.

Przechowywanie i stosowanie

Vifon - Zupa Kurczak Złoty łagodna 70g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 76 g

Zalecenia dla alergikow: ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SEZAM - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wietnam
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa błyskawiczna z kluskami o smaku kurczaka (łagodna).
Marka: Vifon
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g gotowego produktu:
Wartość energetyczna
300 kJ / 72 kcal
Tłuszcz
3,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
9,1 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
1,3 g
Sól
0,70 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: dodatki smakowe (7,2 %): sól, rafinowany olej palmowy, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy,
inozynian disodowy; cukier, aromaty (ORZESZKI ZIEMNE, SEZAM), pieprz, suszony por (0,82 %), czerwona szalotka (0,5 %), czosnek
(0,5 %), hydrolizat BIAŁKA SOJOWEGO, barwnik: karmel; maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca: E 551, przeciwutleniacz: E
306, kluski (92,8 %): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, tapioka, sól, skrobia modyfikowana, cukier, stabilizatory: trifosforany, guma
guar; substancje spulchniające: węglan potasu, węglan sodu; kurkuma
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Kluski pokruszyć i wrzucić do głębokiej miski. Przyprawy z torebek dodać do
smaku. Zalać 0,4 litra wrzącej wody. 2. Przykryć na 3 minuty. 3. Po wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łagodna, Laur Konsumenta 2020, marka nr 1 w Polsce*, zupa nr 1 w Polsce*, bez substancji konserwujących, * Tan-Viet za Nielsen,
Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z dyskontami (Food), Sprzedaż ilościowa i wartościowa w okresie I-XII 2020, kategoria: zupy,
segment zupy chińskie
Dodatkowe informacje: znajdź nas na facebooku. facebook.com/VifonPolska.

Tao Tao - Sos Chili słodko pikantny 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 438 g
Marka standaryzowana: Tao Tao
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Tajlandii
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 5, Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Tajlandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Słodko-pikantny sos chili. Produkt pasteryzowany.
Marka: Tao Tao
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze 5-25°C. Po otwarciu przechowywać w
lodówce. Spożyć w ciągu 30 dni.
Wartości odżywcze
100 ml produktu:
Wartość energetyczna:
817 kJ / 192 kcal
Tłuszcz:
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,0 g
Węglowodany:
47,4 g
w tym cukry:
44,7 g
Białko:
0,3 g
Sól:
3,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier (39%), czerwona papryka chili (23%), ocet, woda, czosnek (8%), sól, skrobia modyfikowana
Pozostale informacje: Zawartość netto: 175 ml (200 g),
Przygotowanie i stosowanie: Idealny do mięs, pizzy, grilla, kanapek, parówek i grilla,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez substancji konserwujących, nr 1*, * Sos chili nr 1 w Polsce: Sosy orientalne w segmencie sosów chili, w skumulowanym okresie
I - XII 2016 pod kątem sprzedaży wartościowej na rynku, cała Polska. Dane z Nielsena
Dodatkowe informacje: Michel Moran. Mapa smaków.

Bic - Zestaw długopisów Orange Original Fine niebieskie 4 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 22 g
Opis produktu: - Cienka linia pisania, dzięki końcówce 0,8 mm.
Marka standaryzowana: Bic
Podmarka: Orange Original

Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Długopis.
Marka: BiC

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bic - Długopis Orange Original czarny 0.8 mm 4 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 22 g
Opis produktu: - Cienka linia pisania, dzięki końcówce 0,8 mm.

Marka standaryzowana: Bic
Podmarka: Orange Original
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Długopis.
Marka: BiC

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bic - Ołówek grafitowy z żywicy syntetycznej HB2 4 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 28 g
Opis produktu: - Nie kaleczy, nawet jeśli się złamie. - Odporny na gryzienie. - Grafit odporny na uderzenia. Wykonany w 57% z materiałów z odzysku (udział
w całkowitej wadze produktu).

Marka standaryzowana: Bic
Podmarka: Evolution
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezdrzewny ołówek grafitowy (z żywicy syntetycznej).
Marka: BiC

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 4 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Gostyń - Mleko zagęszczone słodzone kakaowe 150G
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 161 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: SM Gostyń
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 18, Maks. wilgotność % - 75
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gostyńskie mleko zagęszczone kakaowe. Pasteryzowane.
Marka: SM Gostyń
Przechowywanie: Temperatura od +1°C do +18°C, wilgotność nie wyższa niż 75 %.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
wartość energetyczna
1301 kJ / 309 kcal
tłuszcz
8,0 g
w tym
- kwasy tłuszczowe nasycone5,6 g
węglowodany
52 g
w tym
- cukry
52 g
białko
6,4 g
sól*
0,31 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier (sacharoza) 44,5 %, KAKAO 5 %, Zawiera 8,0 % tłuszczu i 14 % suchej masy beztłuszczowej MLEKA

Przechowywanie i stosowanie

Gostyń - Mleko zagęszczone słodzone karmelowe 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 163 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: SM Gostyń
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 18, Maks. wilgotność % - 75
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko zagęszczone słodzone o smaku karmelowymZawiera 8,0% tłuszczu i 18,2% suchej masy
beztłuszczowej mleka. Pasteryzowane.
Marka: SM Gostyń
Przechowywanie: Warunki przechowywania: temperatura od +1C do + 18°C, wilgotność względna nie wyższa niż 75%.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
1347 kJ / 319 kcal
tłuszcz
8,0 g
w tym - kwasy tłuszczowe nasycone5,6 g
węglowodany
55 g
w tym - cukry
55 g
białko
6,8 g
sól
0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier (sacharoza) 44,5%, karamel 0,8%, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Haribo - Primavera. Żelki truskoawkowe 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 112 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Haribo
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pianki cukrowe o smaku owocowym
Marka: Haribo
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Wartości odżywcze
na 100 g
Energia:
1603 kJ/377 kcal
Tłuszcz:
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:
<0,1 g
Węglowodany:
91 g
w tym cukry:
77 g
Białko:
2,9 g
Sól:
0,03 g
Opakowanie zawiera 4 porcje.
RI* na porcję (25 g)
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 5%
RI* = Referencyjna wartość spożycia.
<1%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, żelatyna, kwas: kwas cytrynowy, koncentraty owocowe i roślinne: rzodkiew, marchew, aromat,
syrop z cukru inwertowanego

Przechowywanie i stosowanie

IAMS - Karma sucha z jagnięciną dla dorosłych psów 3 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 3056 g

Opis produktu: IAMS for Vitality dla dorosłych psów dużych ras z jagnięciną to w 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma. Nowa,
smakowita i ulepszona receptura zawiera aż 75% białka pochodzenia zwierzęcego (z całkowitej zawartości białka) i wszystkie składniki
niezbędne psom do zdrowego i aktywnego życia. Pyszna karma nie zawiera żadnych zbędnych dodatków, sztucznych barwników czy
aromatów, ani GMO. Co więcej, nowa receptura pozbawiona jest pszenicy*. . Karma IAMS troszczy się o właściwe odżywanie, które
wpływa na 7 oznak zdrowej witalności: . 1. Zdrowa skóra i sierść: Ważne w diecie kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6 wspierające
zdrową skórę i lśniącą sierść. 2. Mocne kości: Wzbogacona w niezbędne minerały i witaminę D wspierające mocne kości. 3. Zdrowe zęby:
Chrupiąca granulka oraz odpowiednio dobrane minerały pomagające ograniczyć odkładanie się kamienia nazębnego, a wszystko to dla
utrzymania zdrowych i mocnych zębów. 4. Zdrowe trawienie: Odpowiednio dobrana mieszanka włókien pokarmowych zawierająca
prebiotyki i pulpę buraczaną wspierająca zdrowe trawienie. 5. Silny układ odpornościowy: Odpowiednia mieszanka przeciwutleniaczy
zawierająca witaminę C i E wspierająca układ odpornościowy. 6. Silne mięśnie: Wysokiej jakości białko pochodzenia zwierzęcego i
niezbędne składniki mineralne pomagające utrzymać silne mięśnie. 7. Zdrowe serce: Stworzona z kluczowych składników odżywczych
pomagająca prawidłowo odżywiać serce. *wyprodukowana w fabryce, w której przetwarza się pszenicę. Główne zalety karmy IAMS for
Vitality:. - wysoka zawartość białka pochodzenia zwierzęcego - kurczak na pierwszym miejscu w składzie. - pełnoporcjowa karma wszystkie składniki odżywcze niezbędne dla prawidłowego rozwoju psa. - chrupiąca granulka i dodatek minerałów - wpływ na zdrowie
jamy ustnej psa. - kontrola jakości - każdy worek przechodzi 120 testów jakości. - wyprodukowana w Holandii - fabryka wykorzystująca
naturalne źródła energii. - opakowanie z funkcją zamknij - otwórz - karma dłużej zachowuje smak i aromat. - bez pszenicy, GMO, substancji
wypełniających, sztucznych barwników i aromatów.
Marka standaryzowana: Iams
Jednostka opisowa: kg
Podmarka: for Vitality
Pochodzenie: UE
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma z jagnięciną dla dorosłych psów dużych ras
Marka: IAMS
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
białko:
zawartość tłuszczu:
kwasy tłuszczowe omega-6:
kwasy tłuszczowe omega-3:
popiół surowy:

Składniki analityczne:
23%
13%
2.2%
0.17%
6.3%

włókno surowe:
2.0%
wapń:
1.3%
fosfor:
1.0%
Dodatki: *(/kg)
Witaminy:
witamina A:
45870 IU
witamina C:
57 mg
witamina D3:
1710 IU
witamina E:
141 mg
Pierwiastki śladowe:
siarczan miedzi pięciowodny (miedź):
13 mg
jodek potasu (jod):
2.6 mg
siarczan żelazawy jednowodny (żelazo): 70 mg
siarczan manganawy jednowodny (mangan):40 mg
tlenek cynku (cynk):
116 mg
selenin sodu (selen):
0.10 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: suszony kurczak i indyk 24% (w tym kurczak 14%), kukurydza, grys kukurydziany, jęczmień, tłuszcz zwierzęcy, jagnięcina
(4.3%), sorgo, suszone wysłodki buraczane (2.7%), sos z kurczaka, minerały (w tym heksametafosforan sodu (0.38%)),
fruktooligosacharydy (0.21%), suszone drożdże piwne
Przygotowanie i stosowanie: Należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody. 3 kg = Średnio 7 dni karmienia psa o wadze 45 kg.

Przechowywanie i stosowanie

Kresto - Sezam łuskany 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 206 g

Zalecenia dla alergikow: ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać
Marka standaryzowana: Kresto
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: A - Indie, B - Pakistan, C - Nigeria, D - Sudan. Kod kraju pochodzenia podany został po dacie minimalnej
trwałości.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Indie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sezam łuskany.
Marka: KRESTO
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2377 kJ / 576 kcal
Tłuszcz
50 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,7 g
Węglowodany
5,5 g
w tym cukry
0g
Białko
17,7 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Tchibo Family - Kawa palona mielona 250g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 262 g
Opis produktu: Tchibo Family to kawa o szczególnie bogatym aromacie. Jej głęboki i intensywny smak zaspokoi wymagania wszystkich miłośników kawy i
umili codzienne z nią chwile, czy to w pojedynkę, czy w towarzystwie rodziny i przyjaciół. By powstała taka kawa, eksperci Tchibo poddają starannie wybrane
ziarna dokładnemu procesowi palenia, by każda filiżanka cieszyła Cię bogatym smakiem i aromatem kawy. To dzięki nim Polacy najczęściej sięgają po Tchibo
Family.*. *Źródło: Nielsen, kategoria kawy mielonej, sprzedaż ilościowa, dane za rok 2014.

Marka standaryzowana: Tchibo
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Family

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona mielona
Marka: Tchibo
Przechowywanie: Po otwarciu kawę przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Przykładowy sposób przygotowania: Wsypać 9 g (2 łyżeczki) kawy do filiżanki, zalać 150 ml gorącej, ale
nie wrzącej wody.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: intensywna i wyrazista

Iams - Karma dla dorosłych kotów z problemem kul włosowych 800 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 818 g
Opis produktu: IAMS for Vitality Hairball Control dla dorosłych kotów ze świeżym kurczakiem to w 100% pełnoporcjowa i
zbilansowana karma. Nowa, smakowita i ulepszona receptura zawiera aż 89% białka pochodzenia zwierzęcego (z całkowitej zawartości
białka) i wszystkie składniki niezbędne dorosłemu kotu do zdrowego i aktywnego życia. Dodatkowo pomaga usuwać kule włosowe. Pyszna
karma nie zawiera żadnych zbędnych dodatków, sztucznych barwników czy aromatów, ani GMO. Co więcej, nowa receptura pozbawiona
jest pszenicy*. . Każdy kot ma swój własny, indywidualny charakter. Karma IAMS troszczy się o właściwe odżywanie, które wpływa na
7 oznak zdrowej witalności: . 1. Zdrowa skóra i sierść: Ważne w diecie kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6 wspierające zdrową skórę i
lśniącą sierść. 2. Zdrowy układ moczowy: Receptura wspierająca obniżanie pH moczu. 3. Zdrowe zęby: Chrupiąca granulka oraz
odpowiednio dobrane minerały pomagające ograniczyć odkładanie się kamienia nazębnego, a wszystko to dla utrzymania zdrowych i
mocnych zębów. 4. Silne mięśnie: Wysokiej jakości białko pochodzenia zwierzęcego i niezbędne składniki mineralne pomagające utrzymać
silne mięśnie. 5. Silny układ odpornościowy: Odpowiednia mieszanka przeciwutleniaczy zawierająca witaminę E wspierająca układ
odpornościowy. 6. Zdrowe trawienie: Odpowiednio dobrana mieszanka włókien pokarmowych zawierająca prebiotyki i pulpę buraczaną
wspierająca zdrowe trawienie. 7. Zdrowe serce: Naturalne źródło tauryny odżywiającej serce. *wyprodukowana w fabryce, w której
przetwarza się pszenicę. Główne zalety karmy IAMS for Vitality:. - wysoka zawartość białka pochodzenia zwierzęcego - kurczak na
pierwszym miejscu w składzie. - naturalne źródło tauryny - dba o zdrowie serca. - pełnoporcjowa karma - wszystkie składniki odżywcze
niezbędne dla prawidłowego rozwoju kota. - chrupiąca granulka i dodatek minerałów - wpływ na zdrowie jamy ustnej kota. - kontrola
jakości - każdy worek przechodzi 120 testów jakości. - wyprodukowana w Holandii - fabryka wykorzystująca naturalne źródła energii. opakowanie z funkcją zamknij - otwórz - karma dłużej zachowuje smak i aromat. - bez pszenicy, GMO, substancji wypełniających,
sztucznych barwników i aromatów.
Marka standaryzowana: Iams
Jednostka opisowa: g

Podmarka: for Vitality
Pochodzenie: UE
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma dla dorosłych kotów z problemem kul włosowych ze
Marka: IAMS
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
Składniki analityczne:
białko:
35%
zawartość tłuszczu:
14%
kwasy tłuszczowe omega-6:
2.6%
kwasy tłuszczowe omega-3:
0.28%
popiół surowy:
7.3%
włókno surowe:
6.0%
wapń:
1.4%
fosfor:
1.1%
magnez:
0.088%
tauryna:
2000 mg/kg
Dodatki: *(/kg)
Witaminy:
witamina A:
55406 IU
witamina D3:
1593 IU
witamina E:
137 mg
Pierwiastki śladowe:
siarczan miedzi pięciowodny (miedź):
9.9 mg
jodek potasu (jod):
1.3 mg
siarczan manganawy jednowodny (mangan):45 mg
tlenek cynku (cynk):
113 mg
Regulator kwasowości:
wodorosiarczyn sodu:
1%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: suszony kurczak i indyk 41% (kurczak 25%, naturalne źródło tauryny), kukurydza, tłuszcz wieprzowy, suszone wysłodki
buraczane (4.6%), celuloza sproszkowana (4.6%), świeży kurczak (4.1%), sos z kurczaka, fruktooligosacharydy (0.69%), chlorek potasu,
olej z ryb, suszone drożdże piwne
Przygotowanie i stosowanie: Należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody. 800 g = 11 dni karmienia kota o wadze 4 kg.

Przechowywanie i stosowanie

Seko - sałatka warzywna ze śledziem i ogórkiem 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 162 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Skorupiaki - Może zawierać, Jaja - Zawiera,
Ryba - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Zawiera, Owies - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Dwutlenek siarki / siarczyny
- Zawiera, Pszenica - Może zawierać
Marka standaryzowana: Seko
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sałatka warzywna ze śledziem i ogórkiem. Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: Seko
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C. Po otwarciu produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
918 kJ/222 kcal
Tłuszcz
19 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,7 g
Węglowodany
9,9 g
w tym cukry
5,4 g
Białko
3,2 g
Sól
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki gotowane 20%, olej rzepakowy, ogórki konserwowe 16%, filety ŚLEDZIOWE marynowane bez skóry, krojone 15%,
pieczarki pasteryzowane 11%, woda, jabłko konserwowe 6%, cukier, cebula marynowana 3%, sól, ocet spirytusowy, GORCZYCA, żółtko
JAJA, ocet winny, przyprawy, regulatory kwasowości: octany sodu, kwas mlekowy, kwas octowy, kwas cytrynowy, maltodekstryna,
glukoza, syrop glukozowy, substancje słodzące: sacharyny, acesulfam K, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu,
przeciwutleniacz: PIROSIARCZYN SODU, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, aromaty, ekstrakty przypraw

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: nowy lepszy smak

Seko - Sałatka śledziowa z pieczarkami 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 164 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Skorupiaki - Może zawierać, Jaja - Zawiera,
Ryba - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Zawiera, Owies - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Dwutlenek siarki / siarczyny
- Zawiera, Pszenica - Może zawierać
Marka standaryzowana: Seko
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sałatka śledziowa z pieczarkami. Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: Seko
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C. Po otwarciu produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
949 kJ/229 kcal
Tłuszcz
19 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
5,0 g
Białko
3,7 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki gotowane 27%, olej rzepakowy, filety ŚLEDZIOWE marynowane bez skóry, krojone 15%, marchew gotowana 12%,
pieczarki pasteryzowane 8%, ogórki konserwowe 6%, woda, cukier, JAJA gotowane 3%, sól, ocet spirytusowy, GORCZYCA, żółtko
JAJA, ocet winny, przyprawy, regulatory kwasowości: octany sodu, kwas mlekowy, kwas octowy, kwas cytrynowy, maltodekstryna,
glukoza, syrop glukozowy, substancje słodzące: sacharyny, acesulfam K, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu,
przeciwutleniacz: PIROSIARCZYN SODU, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, aromaty, ekstrakty przypraw, koper suszony

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Sok 100% jabłko 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1078 g

Opis produktu: Wyśmienity, klarowny 100% Sok Jabłkowy kuszący klasycznym smakiem najlepszych polskich jabłek!. Sok na dzień
dobry. Potrzebujesz lekkiego orzeźwienia. Mamy na to sposób!. Szklanka soku jabłkowego. Źródło witaminy C. przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Źródło witaminy C. Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Picie co najmniej 100 ml soku dziennie pomaga osiągnąć korzystny efekt
dla zdrowia.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jabłkowy sok 100 % z soku zagęszczonego. Wzbogacony w witaminę C. Pasteryzowany.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witaminy C.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml soku:
Wartość energetyczna
185 kJ / 44 kcal
Tłuszcz
0,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g
Węglowodany
10,7 g
w tym cukry
10,3 g
Białko
0,2 g
Sól
0,0 g
Witamina C
6 mg 7,5 % RWS*

Zdrowie i styl życia

Skladniki: sok jabłkowy (100 %) z soku zagęszczonego, witamina C
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047, Carbon Trust opakowanie o zmniejszonej emisji CO2, Wybierając
tworzywo pochodzenia roślinnego, obniżono ślad węglowy tego opakowania o 20 %. Certyfikat Carbon Trust. Więcej informacji na
carbontrust.com/tetrapak,
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Ewentualny osad jest naturalny i nie stanowi wady.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło witaminy C, nowe opakowanie, łatwość nalewania bez marnowania, wygodne otwieranie

Ogórek gruntowy* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ogórek to jedno z najstarszych warzyw na świecie. Występują co najmniej 52 gatunki ogórka. Prawie w 97 % składa się z
wody, dlatego szybko pozwoli ugasić pragnienie. Jednocześnie ma mało kalorii, dlatego mogą go włączyć do diety osoby odchudzające się.
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórek - gruntowy na wagę
Marka: Ogórek
Przechowywanie: W celu maksymalnego wydłużenia trwałości ogórki należy przechowywać w temperaturze 8 – 11 st. C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogórek

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Red Bull - Napój energetyczny 250ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 272 g
Opis produktu: Red Bull doda Ci skrzydeł. W połowie lat 80. ubiegłego wieku Dietrich Mateschitz, zainspirowany napojami
funkcjonalnymi z Dalekiego Wschodu, założył firmę Red Bull. Stworzył on nowy produkt i unikalny koncept marketingowy, a Red Bull
Energy Drink zadebiutował na rynku w Austrii 1 kwietnia 1987 roku. Tym samym powstała zupełnie nowa kategoria produktów - napoje
energetyczne. . Kiedy pić. Red Bull Energy Drink jest ceniony na całym świecie przez wybitnych sportowców, studentów i ludzi
najbardziej wymagających profesji, doceniają go także kierowcy w długich trasach. Co znajduje się w puszce. Kofeina: Kofeina była znana
już przez starożytne cywilizacje. Pozyskiwano ją ze źródeł naturalnych, takich jak herbata, kawa, kakao czy orzechy koli i doceniano jej
pobudzające działanie. Tauryna: Tauryna jest aminokwasem występującym naturalnie w ludzkim organizmie i obecnym w codziennej diecie.
Bierze udział w wielu procesach biologicznych. Witaminy z grupy B: Witaminy są podstawowymi mikroskładnikami pokarmowymi,
niezbędnymi do zachowania prawidłowych funkcji organizmu. Cukier: Cukier zawarty w Red Bull Energy Drink wytwarzany jest z
buraków cukrowych. Alpejska woda źródlana: Głównym składnikiem Red Bulla jest oczywiście woda. - Specjalna formuła Red Bull Energy
Drink łączy w sobie wysokiej jakości składniki: kofeinę, taurynę, witaminy z grupy B, cukier, alpejską wodę źródlaną. - Jedna 250 ml
puszka Red Bull Energy Drink zawiera 80 mg kofeiny, czyli mniej więcej tyle samo, ile zawiera filiżanka kawy parzonej w domu. Zawartość cukru w puszce Red Bull Energy Drink jest porównywalna z poziomem cukru znajdującego się w takiej samej ilości soku
jabłkowego lub pomarańczowego - 11 g w 100 ml. - Puszki Red Bull są wykonane z aluminium nadającego się w 100% do recyklingu. Zgrzewka zawiera 24 puszki Red Bull Energy Drink 250 ml. - Ożywia ciało i umysł.
Marka standaryzowana: Red Bull
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój energetyczny. Pasteryzowany.
Marka: Red Bull
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny. Niezalecany dla dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią (32
mg/100 ml). Spożywaj umiarkowanie.
Wartości odżywcze
w 100 ml
wartość energetyczna (energia)
194 kJ (46 kcal)
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) 0 g
węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
białko
0g
sól
0,1 g

witaminy:

-

niacyna
kwas pantotenowy
witamina B6
witamina B12

8 mg / 50% RWS
2 mg / 33% RWS
2 mg / 143% RWS
2 µg / 80% RWS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sacharoza, glukoza, kwas (kwas cytrynowy), dwutlenek węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości (węglany sodu,
węglan magnezu), kofeina (0,03%), witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12), aromaty, barwniki (karmel, ryboflawina)
Przygotowanie i stosowanie: Pij schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera taurynę, ożywia ciało i umysł

Kapusta biała* - produkt ważony, opak ok. 1.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Jest podstawowym składnikiem wielu potraw. Jest niezwykle zdrowym, niskokalorycznym warzywem, które może
poszczycić się wieloma leczniczymi właściwościami. Kapustę białą można spożywać w różnej formie, surowej, gotowanej, smażonej,
duszonej, a nawet kiszonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kapusta - biała na wagę
Marka: Kapusta
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w lodówce.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kapusta

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Kapusta czerwona* - produkt ważony, opak ok. 1.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Kapusta czerwona jest cenionym skladnikiem salatek i surowek warzywnych. Mozna ja tez dusic z miesem lub
warzywami.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kapusta - czerwona na wagę
Marka: Kapusta
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w lodówce.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kapusta

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Pietruszka* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Pietruszka bogata jest w prowitaminę A, witaminę C, sole mineralne i żelazo. Zawarte w pietruszce witaminy i minerały
(wapń, magnez i potas) pozytywnie wpływają na krążenie krwi, a żelazo pomaga zwalczać anemię.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pietruszka - na wagę
Marka: Pietruszka
Przechowywanie: Najlepiej przechowywać w temperaturze z przedziału 0 – 1 stopnia Celsjusza

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pietruszka

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Seler* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Seler można wykorzystywać jako dodatek do zup, sosów, sałatek i rożnego rodzaju surówek.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Seler - na wagę
Marka: Seler
Przechowywanie: Najlepiej przechowywać w temperaturze z przedziału 0 – 1 stopnia Celsjusza

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SELER

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty ważymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Auchan - Orzeszki ziemne solone 200g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GLUTEN i inne ORZECHY
Pole rezerwowe 20: Pakowano w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Rozszerzona nazwa produktu: Orzeszki ziemne blanszowane,prażone, solone
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę. Spożyć w ciągu 5 dni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne solone
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek. Ze względu na rozmiar ten produkt nie
powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3 roku życia.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2586 kJ/ 624 kcal
Tłuszcz
51 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6 g
Węglowodany
13 g
- w tym cukry
4,7 g
Błonnik
6,6 g
Białko
25 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE, olej słonecznikowy, sól 1%
Zawartosc opakowania: 8 porcji po 25 g

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzeszki ziemne prażone solone 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN i inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Spoza UE
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć szczelnie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne blanszowane, prażone, solone
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek. Ze względu na mały rozmiar ten produkt
nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3 roku życia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i źródeł ciepła

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE, olej słonecznikowy, sól 1%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzeszki ziemne praż. solone -fistaszki 500g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Spoza UE
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć szczelnie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne prażone, solone w łupinie - fistaszki
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ze względu na mały rozmiar ten produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3 roku
życia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2403 kJ/ 580 Kcal
Tłuszcz
46 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,1 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
6,5 g
Błonnik
7,3 g
Białko
26 g
Sól
0,14 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE prażone w łupinie 91%, sól 8%, skrobia w proszku 1%

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kukurydza smażona solona 130g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie w torebkę i spożyć w ciągu 5 dni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ziarna kukurydzy, smażone, solone

Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1855 kJ/ 441 Kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
71 g
- w tym cukry
0,8 g
Błonnik
7,3 g
Białko
7,6 g
Sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KUKURYDZA, olej słonecznikowy, sól 2%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzeszki ziemne smażone z miodem 150g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Argentyna

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne smażone z miodem
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2578 kJ/ 622 Kcal
Tłuszcz
50 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7 g
Węglowodany
15 g
- w tym cukry
11 g
Błonnik
6g
Białko
25 g
Sól
0,62 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE, olej słonecznikowy, cukier, miód odwodniony, sól i glukoza

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzeszki ziemne w karmelu 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Argentyna

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne w karmelu
Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1955 kJ/ 465 Kcal
Tłuszcz
15 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3 g
Węglowodany
73 g
- w tym cukry
70 g
Błonnik
1,8 g
Białko
9,1 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier 66%, ORZESZKI ZIEMNE, barwnik (E172)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mieszanka orzechów prażonych 200g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka orzechów smażonych i prażonych
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2490 kJ/ 602 Kcal
Tłuszcz
50 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,1 g
Węglowodany
13 g
- w tym cukry
4,1 g
Błonnik
7,8 g
Białko
21 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY LASKOWE 25%, MIGDAŁY 24%, ORZECHY NERKOWCA 24%, ORZESZKI ZIEMNE 24%, sól, olej
słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pistacje prażone solone 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: USA

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pistacje prażone solone
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2498 kJ/ 604 Kcal
Tłuszcz
50 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,4 g
Węglowodany
9,4 g
- w tym cukry
7,6 g
Błonnik
10 g
Białko
24 g
Sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PISTACJE, sól 2%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Migdały prażone ze skórką solone 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowano i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć szczelnie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: USA

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdały prażone, solone
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek. Ze względu na mały rozmiar ten produkt
nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3 roku życia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2516 kJ/ 608 Kcal
Tłuszcz
52 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany
4,5 g
- w tym cukry
4,5 g
Błonnik
11 g
Białko
26 g
Sól
1,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MIGDAŁY, sól 2%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Migdały bez skurki blanszowane. solone 200g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pochodzenie: Wyprodukowano i/lub zapakowano w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdały blanszowane prażone, solone
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego światła i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2731 kJ/ 661 Kcal
Tłuszcz
59 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,4 g
Węglowodany
3g
- w tym cukry
3g
Błonnik
12 g
Białko
24 g
Sól
1,36 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MIGDAŁY, olej słonecznikowy, sól 2%

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Pomarańczowy sok 100%. Z soku zagęszczonego. Pasteryzowany 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1084 g

Opis produktu: Klasyczny 100 % Sok Pomarańczowy o doskonałym smaku prawdziwych, aromatycznych i pełnych naturalnej słodyczy
dojrzałych pomarańczy. Sok na dobry dzień. Brak energii o poranku. Mamy na to sposób!. Sok pomarańczowy do śniadania. Źródło
witaminy C. przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Źródło witaminy C. Źródło kwasu foliowego. Witamina C i
foliany przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Picie co najmniej 100 ml soku dziennie pomaga osiągnąć korzystny efekt dla zdrowia.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomarańczowy sok 100 %. Z soku zagęszczonego. Pasteryzowany
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witaminy C.Źródło kwasu foliowego.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml soku:
Wartość energetyczna
191 kJ / 45 kcal
Tłuszcz
0,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g
Węglowodany
10,6 g
w tym cukry
10,5 g
Białko
0,6 g
Sól
0,0 g
Witamina C
16 mg 20 % RWS*
Kwas foliowy
15 µg 7,5 % RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok pomarańczowy (100 %) z soku zagęszczonego
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047, Carbon Trust opakowanie o zmniejszonej emisji CO2, Wybierając
tworzywo pochodzenia roślinnego, obniżono ślad węglowy tego opakowania o 20 %. Certyfikat Carbon Trust. Więcej informacji na
carbontrust.com/tetrapak,

Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Ewentualny osad jest naturalny i nie stanowi wady.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło witaminy C, nowe opakowanie, łatwość nalewania bez marnowania, wygodne otwieranie

Ser Rokpol w kawałku* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ser w kawałku - polski ser pleśniowy wzorowany na francuskim serze roquefort, w którym charakterystyczny smak i
wygląd uzyskiwany jest dzięki grzybom typu pędzlak
Pochodzenie: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Rokpol w kawałku - na wagę
Marka: S.O.T
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2 do 6 stopni C
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1413 kj/ 341 kcal
Tłuszcz
29 g
Tłuszcze nasycone 6 g
Węglowodany
0g
Cukier
0g
Białko
20 g
Sól
3g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO KROWIE, sól, pleśń, bakterie czystych kultur zawartość tłuszczu: 45% w suchej masie

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Aviko - Frytki Zig Zag karbowane 750g
Opis Produktu
Opis produktu: Dlaczego tak kochasz nasze frytki?. Frytki Aviko Zig Zag są idealne do szybkiego przygotowania smacznego i pożywnego
posiłku. Dzięki starannej selekcji najwyższej jakości ziemniaków, frytki Aviko mają doskonały smak i kusząco chrupiącą skórkę.
Przygotowywane w piekarniku, bez użycia tłuszczu. Frytki Aviko Zig Zag doskonale podkreślają atmosferę rodzinnych spotkań przy
wspólnym stole.
Marka standaryzowana: Aviko
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w: patrz kod w dacie przydatności do spożycia: P=Polska, N=Holandia, D=Niemcy, B=Belgia.
Przygotowanie: Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytownica: 175°C; 2-3 minuty. Od postaci zamrożonej. Piec w piekarniku. Piekarnik:
220°C; 15-20 minut. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Frytki karbowane do piekarnika, wstępnie podsmażone i głęboko zamrożone.
Marka: Aviko
Przechowywanie: Produkt głęboko mrożony. Chronić przed rozmrożeniem. Produkt rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego
zamrożenia. -6°C 1 tydzień, -12°C 1 miesiąc, -18°C najlepiej spożyć przed: patrz data na opakowaniu.
Wartości odżywcze
dla 100 g
Wartość energetyczna
654 kJ / 156 kcal
Tłuszcz
4,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
25 g
- w tym cukry
0,8 g
Błonnik
2,8 g
Białko
2,5 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie

Aviko - Frytki proste Oryginal 750 g
Opis Produktu
Opis produktu: Dlaczego tak kochasz nasze frytki?. Frytki Aviko Orginal są idealne do szybkiego przygotowania smacznego i pożywnego posiłku. Dzięki
starannej selekcji najwyższej jakości ziemniaków, frytki Aviko mają doskonały smak i kusząco chrupiącą skórkę. Gotowe do spożycia bez użycia tłuszczu,
wprost z piekarnika tworzą atmosferę rodzinnych spotkań przy wspólnym stole.

Marka standaryzowana: Aviko
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w: patrz kod w dacie przydatności spożycia: P=Polska, N=Holandia, D=Niemcy, B=Belgia.
Przygotowanie: Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytownica: 175°C; 2-3 minuty. Od postaci zamrożonej. Piec w piekarniku. Piekarnik:
220°C; 15-20 minut. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Frytki proste do piekarnika, wstępnie podsmażone i głęboko zamrożone.
Marka: Aviko
Przechowywanie: Produkt głęboko mrożony. Chronić przed rozmrożeniem. Produkt rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego
zamrożenia. Sposób przechowywania: -6°C 1 tydzień, -12°C 1 miesiąc, -18°C najlepiej spożyć przed: patrz data podana na opakowaniu.
Wartości odżywcze
dla 100 g
Wartość energetyczna
610 kJ
Wartość energetyczna
145 kcal
Tłuszcz
4g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
23,5 g
- w tym cukry
0,5 g
Błonnik
2,5 g
Białko
2,5 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: ziemniaki, olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie

Grześki - Wafel w czekoladzie 36g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 42 g

Zalecenia dla alergikow: Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Zawiera,
Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Grześki
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie
Marka: Grześki
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Energia
2183 kJ
Energia
522 kcal
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
18 g
Węglowodany
54 g
w tym cukry
32 g
Białko
10 g
Sól
0.28 g
Opakowanie zawiera 1 porcję.
36 g (w porcji)
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 786 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada 30,6% (w tym 0,1% w kremie) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu,
tłuszcze roślinne (palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: lecytyny (z SOI) i E476, aromat], mąka

PSZENNA, tłuszcz palmowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 2,9%, skrobia
ziemniaczana, emulgator: lecytyny (z SOI), substancje spulchniające: węglany sodu i węglany amonu, sól, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Delisana - Biszkopty. Produkt bezglutenowy 110 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZECHY oraz SOJĘ

Informacje dot stylu zycia: Odpowiednie dla osób nietolerujących GLUTENU
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopty. Produkt bezglutenowy
Marka: Delisana
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1688 kJ/ 400 Kcal
Tłuszcz
9,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
72 g
- w tym cukry
24 g
Błonnik
0,7 g
Białko
5,4 g
Sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Skrobia ziemniaczana, masa JAJOWA pasteryzowana, cukier, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, olej rzepakowy,
maltodekstryna, SERWATKA w proszku (z MLEKA), substancja spulchniająca: węglany amonu, sól, stabilizator: guma guar, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Lipton - Herbata Yellow Label 50 torebek
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 138 g

Opis produktu: Posmakuj słońca... ...w każdej filiżance herbaty Lipton Yellow Label wypełnionej bogactwem smaku i aromatu. Tworzymy
ją ze świeżo zbieranych młodych listków, dojrzewających w słońcu równikowych ogrodów herbacianych. Dzięki temu każda torebka
herbaty Lipton jest pełna słońca, któremu zawdzięcza swój niepowtarzalny, zachwycająco świeży oraz bogaty smak i aromat. Słoneczna
chwila przyjemności z Lipton Yellow Label rozjaśni twój dzień i odkryje przed tobą to, co naprawdę ważne.
Marka standaryzowana: Lipton
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Pakowane w UE.
Kraj pochodzenia: Zapakowano w - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata czarna z naturalnym aromatem.
Marka: Lipton
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 ml*
Energia
<17 kJ <4 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone0 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: herbata czarna*, naturalny aromat, *Certyfikowana Rainforest Alliance

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bogaty smak i aromat
Dodatkowe informacje: facebook.com/lipton.

Kasia - Margaryna kostka 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Kasia
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tłuszcz roślinny 72% do wypieków i kremów, gotowania i smażenia.
Marka: Kasia
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Wartości odżywcze 100 g
Energia
2666 kJ / 637 kcal
Tłuszcz
72 g
w tym kwasy nasycone34 g
Węglowodany
<0,5 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,21 g
Witamina A
800 µg (100%*)
Witamina D
7,5 µg (150%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy, w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (LECYTYNY
(słonecznikowe), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), preparat SERWATKOWY (MLEKO), sól (0,2%), aromaty, kwas (kwas
cytrynowy), witaminy A i D, barwnik (karoteny), Zawartość tłuszczu 72%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: najlepsza do pieczenia i smażenia, bez konserwantów
Dodatkowe informacje: Upiecz Bliskim radość!.

Milka-Czekolada mleczna z kawałkami. orzech. laskowych 100g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 102 g
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Milka
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z mleka alpejskiego z kawałkami orzechów laskowych.
Marka: Milka
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
2267 kJ
Wartość energetyczna
543 kcal
Tłuszcz
32 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
17 g
Węglowodany
54 g
w tym cukry
53 g
Błonnik
2,5 g
Białko
7,1 g
Sól
0,34 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 16,7 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: cukier, tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w proszku, miazga KAKAOWA, kawałki ORZECHÓW LASKOWYCH
(9%), SERWATKA w proszku (MLEKO), tłuszcz MLECZNY, emulgator (LECYTYNA SOJOWA), pasta z ORZECHÓW
LASKOWYCH, naturalny aromat, Masa KAKAOWA w czekoladzie MLECZNEJ z MLEKA alpejskiego minimum 30%
Pozostale informacje: 4 kostki 379 kJ 91 kcal 5%*, 100 g 2267 kJ 543 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez sztucznych aromatów, barwników** i konserwantów**, **Zgodnie z przepisami prawa
Dodatkowe informacje: www.cocoalife.org.

Szczypiorek - pęczek szczypior
Opis Produktu
Opis produktu: Szczypiorek to świeży dodatek do potraw z ziemniaków, zup mięsnych, pieczeni, ryb, potraw z jaj, twarogu, sosów,
kanapek.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczypiorek pęczek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: szczypiorek

Przechowywanie i stosowanie

Koperek - pęczek
Opis Produktu
Opis produktu: Koperek używany jest do zup, sałatek, potraw z jaj, twarogu, duszonych grzybów i ryb. Wspaniale łączy sie z pieczonym mięsem: jagnięcina,
cielęcina czy drobiem. Można nim wzbogacić sos do pieczystego, posypać gotowane jarzyny z masłem i owoce morza.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koperek pęczek

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: koperek

Przechowywanie i stosowanie

Natka pietruszki - peczek
Opis Produktu
Opis produktu: Natka ułatwia przemianę materii, pomaga na wzdęcia i kolki przyspiesza trawienie, aktywizuje do pracy wątrobę oraz działa moczopędnie.
Można ja spożywać codziennie, dodaną do białego serka, jajecznicy czy sosu. Ma wiele cennych dla zdrowia witamin i minerałów

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Natka pietruszki pęczek

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pietruszka

Przechowywanie i stosowanie

Milka - Czekolada alpine 30% kakao 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 102 g

Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Milka
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z mleka alpejskiego.
Marka: Milka
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
2213 kJ
Wartość energetyczna
530 kcal
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
18 g
Węglowodany
59 g
w tym cukry
58 g
Błonnik
1,8 g
Białko
6,3 g
Sól
0,37 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 16,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w proszku, miazga KAKAOWA, SERWATKA w proszku (MLEKO),
tłuszcz MLECZNY, emulgator (LECYTYNA SOJOWA), pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, naturalny aromat, Masa KAKAOWA
minimum 30%
Pozostale informacje: 4 kostki 370 kJ 88 kcal 4%*, 100 g 2213 kJ 530 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez sztucznych aromatów, barwników** i konserwantów**, **Zgodnie z przepisami prawa
Dodatkowe informacje: www.cocoalife.org.

Zatar - arabska mieszanka zioł na bazie tymianku 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 108 g
Zalecenia dla alergikow: SEZAM - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Jasmeen
Informacje dot stylu zycia: Halal, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Jasmeen
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SEZAM (43%), tymianek (20%), PSZENICA DURUM (20%), przyprawy 8% (w zmiennych proporcjach: koperek, kolendra,
koper WŁOSKI, sumak), olej słonecznikowy (7%), sól
Przygotowanie i stosowanie: Idealny do: marynowania oraz doprawiania mięs i warzyw, serów białych, jogurtów typu arabskiego i
greckiego, hummusu, dipów, czy mini pizzy.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez GMO
Dodatkowe informacje: www.jasmeen.pl.

Jasmeen - Falafel Mix 2 x 100 g
Opis Produktu
Waga: Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Falafel Mix
Marka: Jasmeen
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze w 100 g

Wartość energetyczna1394,2 kJ / 333 kcal
Tłuszcz w tym
19 g
- Kwasy nasycone 2 g
Węglowodany w tym 32 g
- Cukry
0g
Błonnik
0g
Białko
10 g
Sól
0,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka z ciecierzycy (55%), mielony suszony bób (30%), przyprawy 13% (w zmiennych proporcjach: kolendra, koper
WŁOSKI, kmin rzymski, koperek, czosnek mielony, cebula mielona, pietruszka), sól
Zawartosc opakowania: 2 x 100 g
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Wsyp zawartość 1 torebki do miski. 2. Dodaj 125 ml ciepłej wody, dobrze
wymieszaj i odstaw na 30 min. 3. Za pomocą łyżeczki uformuj pastę falafelową w kulki. Smaż na głębokim, gorącym oleju. Odcedź olej i
podawaj na gorąco. Uwagi: każda torebka wystarczy na przygotowanie około 10 sztuk.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: -

Jacobs Cronat Gold - Kawa rozpuszczalna liofilizowana 200g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 720 g
Opis produktu: Jacobs Cronat Gold to kawa o prawdziwie harmonijnym smaku. Kawa rozpuszczalna jest otrzymywana w 100% z ziaren
kawy.
Marka standaryzowana: Jacobs
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Cronat Gold

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa rozpuszczalna liofilizowana.
Marka: Jacobs

Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: magia aromatu

Nescafe - Kawa Classic rozpuszczalna 200g
Opis Produktu
Opis produktu: Zacznij dzień z Nescafé Classic najpopularniejszą kawą rozpuszczalną w Polsce i na świecie. Dostępną na rynku od ponad
80 lat w ponad 180 krajach!. To kawa stworzona dla prawdziwych wielbicieli prawdziwie kawowego smaku, którzy nie wyobrażają sobie
dnia bez kubka aromatycznej kawy. Tę wyjątkową kompozycję tworzą średnio palone ziarna Robusty pochodzące z rejonu Wietnamu oraz
Indonezji. Wyróżnia ją niepowtarzalny smak i bogaty aromat. Charakteryzuje się mocną nutą, wyrazistym, kawowym smakiem oraz niską
kwasowością. Dzięki zaawansowanej technologii podwójnej filtracji pozostawia to, co najlepsze w kawie - pełniejszy smak pozbawiony
goryczy oraz głęboki aromat świeżo zmielonych ziaren. To idealna kawa na dobry początek dnia. Dostępna również w wariancie bez
kofeiny. Nescafé Classic to:. - Niepowtarzalny, bogaty aromat i pełny smak kawy rozpuszczalnej. - Stworzona z średnio palonych ziaren
Robusty pochodzących z rejonu Wietnamu oraz Indonezji. - Mocna nuta kawowa, wyrazisty smak oraz niska kwasowość. - Zaawansowana
technologia podwójnej filtracji zapewnia pełniejszy smak i aromat. - Stworzona w 100% z ziaren kawy pochodzących ze zrównoważonych
upraw. - idealna do podawania na ciepło i na zimno. - Dostępna w słoikach 200 g, 100 g, 50 g, torbie 75 g oraz saszetkach 2 g.
Marka standaryzowana: Nescafé
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Classic

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa rozpuszczalna = 100% naturalnej kawy.
Marka: Nescafé
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, Wsyp do kubka łyżeczkę kawy i zalej gorącą, ale nie wrzącą wodą.

Przechowywanie i stosowanie

Haribo-Żelki owocowe z dodatkiem soku owocowego 85g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 90 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, PSZENICA - Może zawierać
Opis produktu: ...w owocowych smakach:. Banan. Jabłko. Pomarańcza. Malina. Wiśnia. Brzoskwinia.
Marka standaryzowana: Haribo
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe z dodatkiem 25% soku owocowego z koncentratu soków owocowych.
Marka: Haribo
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna:
1437 kJ/338 kcal
Tłuszcz:
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,1 g
Węglowodany:
77 g
w tym cukry:
46 g
Białko:
5,7 g
Sól:
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, soki owocowe z zagęszczonego soku: jabłko, malina, brzoskwinia, wiśnia, pomarańcza, banan, cukier,

żelatyna, dekstroza, kwas: kwas cytrynowy, koncentraty owocowe i roślinne: krokosz, spirulina, jabłko, czarny bez, czarna porzeczka,
pomarańcza, kiwi, aronia, winogrona, cytryna, EKSTRAKT owocu czarnego bzu, aromat, substancja glazurująca: wosk pszczeli, biały i
żółty, wosk carnauba

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na drogę, z 25% soku owocowego, bez sztucznych barwników
Dodatkowe informacje: www.haribo.com.

Sonko - Tosty z chleba o złocisto-żółtym kolorze wypiekane na bazie mąki pszennej 225 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 246 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Zboża zawierające gluten - Zawiera, Mleko - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Sonko Sucharki o złocisto-żółtym kolorze wypiekane są na bazie mąki pszennej. Są smaczne i lekkostrawne. Stanowią
doskonały składnik pożywienia jako przekąską lub dodatek do zup mlecznych.
Marka standaryzowana: Sonko
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tosty z chleba o złocisto-żółtym kolorze, wypiekane na bazie mąki pszennej.
Marka: Sonko
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz, w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany, w tym:
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

na 100 g
1636 kJ
388 kcal
7,0 g
1,5 g
68,0 g
5,9 g
4,3 g
11,0 g
1,0 g

Opakowanie zawiera 30 porcji produktu (30 kromek).
na porcję (1 kromka = ok. 7,5 g)
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). 121 kJ
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
29 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA (86%), olej słonecznikowy, serwatka w proszku (z MLEKA), glukoza, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY,
drożdże, GLUTEN PSZENNY, sól, mąka SOJOWA, emulgatory: E 472e oraz lecytyna SOJOWA, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
Pozostale informacje: 7,5 g energia 121 kJ / 29 kcal 2%**, 100 g: 1636 kJ / 388 kcal, **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło błonnika, delikatne i chrupiące, bez tłuszczu palmowego, 2 razy mniej kalorii od tradycyjnego pieczywa, dietetyczne
Dodatkowe informacje: Do zobaczenia na:. www.sonko.pl. www.znamizdrowo.pl. www.facebook.com/sonkodbajosiebie.
www.instagram.com/sonkodbajosiebie.

Sonko - Sucharki pełnoziarniste delikatne i chrupiace 225g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 252 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Zboża zawierające gluten - Zawiera, Mleko - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Sonko Sucharki pełnoziarniste o brązowym kolorze wypiekane są na bazie pełnoziarnistej mąki pszennej.
Charakteryzujące się wysoką zawartością błonnika pokarmowego. Stanowią doskonały składnik pożywienia jako przekąską lub dodatek do
zup mlecznych.
Marka standaryzowana: Sonko
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tosty z chleba o brązowym kolorze, wypiekane na bazie pełnoziarnistej mąki pszennej.
Marka: Sonko
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.

Wartości odżywcze

na 100 g

Wartość energetyczna
1637 kJ
Wartość energetyczna
389 kcal
Tłuszcz, w tym:
9,0 g
- kwasy tłuszczowe nasycone
2,2 g
Węglowodany, w tym:
62,0 g
- cukry
5,0 g
Błonnik
7,9 g
Białko
11,0 g
Sól
1,0 g
Opakowanie zawiera 30 porcji produktu (30 kromek).
na porcję (1 kromka = ok. 7,5 g)
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). 124 kJ
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
30 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pełnoziarnista mąka PSZENNA (48%), mąka PSZENNA, olej słonecznikowy, serwatka w proszku (z MLEKA), glukoza,
ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, drożdże, GLUTEN PSZENNY, sól, mąka SOJOWA, emulgatory: E 472e oraz lecytyna SOJOWA,
błonnik z grochu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
Pozostale informacje: 7,5 g energia 124 kJ / 30 kcal 2%**, 100 g: 1637 kJ / 389 kcal, **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, delikatne i chrupiące, bez tłuszczu palmowego, 2 razy mniej kalorii od tradycyjnego pieczywa,
dietetyczne
Dodatkowe informacje: Do zobaczenia na:. www.sonko.pl. www.znamizdrowo.pl. www.facebook.com/sonkodbajosiebie.
www.instagram.com/sonkodbajosiebie.

Lay`s - Chipsy ziemniaczane o smaku papryki 140g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Chrupiące chipsy Lay's powstają z wyselekcjonowanych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy i pysznie
przyprawiamy. Każdy dzień smakuje lepiej z Lay's!.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane o smaku papryki.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna
2268 kJ
Wartość energetyczna
544 kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy nasycone
4,2 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
2,1 g
Błonnik
4,5 g
Białko
6,2 g
Sól
1,7 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 4-5 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 680 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący [sól,
bułka tarta PSZENNA, papryka w proszku, cukier, fruktoza, maślanka w proszku z MLEKA, cebula w proszku, wzmacniacze smaku
(glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe), aromaty, czosnek w proszku, barwnik (ekstrakt z papryki), mączka chleba
świętojańskiego, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy)]
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

E.Wedel - Torcik Wedlowski ręcznie dekorowany 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, ŻYTO - Zawiera, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera

Opis produktu: Jedyny w swoim rodzaju, ręcznie dekorowany torcik, pojawił się w słodkim portfolio E. Wedel w latach 30 XX wieku,
kiedy została stworzona pierwotna receptura w Fabryce Jana Wedla. Ten wyśmienity produkt z długoletnią tradycją produkowany jest do
dziś, a Sekretem doskonałego smaku są chrupiące wafle przełożone aksamitnym kremem orzechowym i oblane oryginalną wedlowską
czekoladą. To zarówno wyjątkowy pomysł na prezent, jak i przysmak do dzielenia się z bliskimi. Każda Pani dekoratorka ozdabia aż 430
tych smakołyków dziennie! To blisko 54 torciki na godzinę, co daje niewiele ponad 1 minutę na torcik!.
Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechowy arachidowy torcik waflowy w czekoladzie deserowej.
Marka: E. Wedel
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
2245 kJ
Energia
538 kcal
Tłuszcz
30 g
w tym kwasy nasycone
16 g
Węglowodany
57 g
w tym cukry
41 g
Błonnik
4,1 g
Białko
7,3 g
Sól
0,15 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2000 kcal). *

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada DESEROWA 33 % (cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgator:
LECYTYNY SOJOWE, aromat), cukier, mąka PSZENNA, tłuszcz roślinny (palmowy), MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w
proszku (z MLEKA), miazga z ORZESZKÓW ARACHIDOWYCH (4 %), KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu, mąka ŻYTNIA, olej
roślinny (słonecznikowy), JAJA w proszku, maltodekstryna, emulgator (LECYTYNY SOJOWE), sól, substancje spulchniające
(wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, PIROSIARCZYN sodu), aromat, Czekolada DESEROWA: masa KAKAOWA minimum 45 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ręcznie dekorowany, kakao z Ghany

Bounty - Baton 57g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 59 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera
Opis produktu: Dwa batoniki kokosowe oblane mleczną czekoladą. Soczyste kokosowe nadzienie przeniesie Cię w Smak Raju.
Marka standaryzowana: Bounty
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Soczysty biały kokos oblany mleczną czekoladą
Marka: Bounty
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
/100 g
Wartość energetyczna
2042 kJ
488 kcal
Tłuszcz
26.0 g
w tym kwasy nasycone
21.4 g
Węglowodany
58.5 g
w tym cukry
47.9 g
Białko
3.8 g
Sól
0.26 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) /28.5 g (%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, wiórki KOKOSOWE (21%), syrop glukozowy, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA, odtłuszczone MLEKO w
proszku, emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E471), LAKTOZA, tłuszcz MLECZNY, SERWATKA w proszku (z MLEKA), substancja
utrzymująca wilgotność (glicerol), sól, naturalny EKSTRAKT z wanilii
Pozostale informacje: 28.5 g 582 kJ 139 kcal 7%*, 100 g: 2042 kJ / 488 kcal, Ilość porcji w opakowaniu: 2, Rozmiar porcji: 28.5 g,
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie

E.Wedel - Wafle WW cztery wafelki 47g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 53 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, ŻYTO Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g
Podmarka: WW

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cztery wafelki przekładane nadzieniem orzechowym arachidowym w mlecznej czekoladzie.
Marka: E. Wedel
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Energia
2258 kJ/
Energia
540 kcal
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy nasycone
15 g
Węglowodany
61 g
w tym cukry
53 g
Błonnik
2,8 g
Białko
7,5 g
Sól
0,20 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 47 g
Produkt zawiera 1 porcję (47 g).
1061 kJ/

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada MLECZNA 73% (cukier, MLEKO pełne w proszku, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, SERWATKA w
proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNA SOJOWA i E 476, aromat), mąka PSZENNA, cukier, tłuszcz roślinny
(palmowy), SERWATKA w proszku (z MLEKA), miazga z ORZESZKÓW ARACHIDOWYCH (1,7%), KAKAO o obniżonej zawartości
tłuszczu, MLEKO pełne w proszku, mąka ŻYTNIA, olej słonecznikowy, JAJA w proszku, maltodekstryna, emulgator (LECYTYNA
SOJOWA), substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, PIROSIARCZYN sodu), sól, aromat, Czekolada
MLECZNA: masa KAKAOWA minimum 29%

Pozostale informacje: 47 g 1061 kJ/254 kcal 12,7%*, 100 g 2258 kJ/540 kcal, * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Lajkonik - Chrupiące paluchy z sezamem i siem. lnianym 70g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 76 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SEZAM - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Lajkonik Wypiekarnia to produkty starannie przygotowywane według dobrych receptur. Ciasto wyrasta powoli, a potem
jest wypiekane w piecu na złoty kolor. Paluchy są obficie posypane ziarnami. Chrupiące i smaczne. Wypiekane z sercem.
Marka standaryzowana: Lajkonik
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Wypiekarnia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Drobne pieczywo pszenne z sezamem, nasionami szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) i siemieniem
lnianym.
Marka: Lajkonik
Przechowywanie: Przechowywać w zaciemnionym i suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Energia
1836 kJ / 436 kcal
Tłuszcz
14 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
65 g
w tym cukry
4,5 g
Błonnik
3,2 g
Białko
11 g
Sól
2,8 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: mąka PSZENNA, olej rzepakowy (9 %), cukier, SEZAM (2,1 %), sól morska, nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica)
(1,4 %), siemię lniane (1,2 %), zakwas w proszku (mąka PSZENNA) (0,6 %), drożdże, regulator kwasowości: wodorotlenek sodu, sól,
aromaty, drożdże nieaktywne

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z olejem rzepakowym, produkt wegański, bez dodatku wzmacniaczy smaku, wypiekane z sercem, pełne naturalnych ziaren*, z
zakwasem, wyjątkowo chrupiące, *nasiona chia, siemię lniane

Lajkonik - Bajgle z ziołam prowansalskimi 70g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 82 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SEZAM - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Lajkonik Wypiekarnia to produkty starannie przygotowywane według dobrych receptur. Ciasto wyrasta powoli, a potem
jest wypiekane w piecu na złoty kolor. Bajgle są obficie posypane ziarnami. Chrupiące, smaczne i aromatyczne dzięki dodatkowi ziół
prowansalskich. Wypiekane z sercem.
Marka standaryzowana: Lajkonik
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Wypiekarnia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Drobne pieczywo pszenne z sezamem, nasionami szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), siemieniem
lnianym i ziołami prowansalskimi.
Marka: Lajkonik
Przechowywanie: Przechowywać w zaciemnionym i suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Energia
1834 kJ / 437 kcal
Tłuszcz
15 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
61 g
w tym cukry
4,9 g
Błonnik
4,8 g

Białko

12 g

Sól

2,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, olej rzepakowy (9 %), SEZAM (4,0 %), cukier, nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) (2,7 %),
siemię lniane (2,2 %), sól morska, zioła prowansalskie (0,7 %) (bazylia, majeranek, rozmaryn, cząber, szałwia, oregano, tymianek, mięta),
zakwas w proszku (mąka PSZENNA) (0,6 %), drożdże, regulator kwasowości: wodorotlenek sodu, sól, naturalny aromat, drożdże
nieaktywne

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z olejem rzepakowym, produkt wegański, bez dodatku wzmacniaczy smaku, wypiekane z sercem, pełne naturalnych ziaren*, z
zakwasem, wyjątkowo chrupiące, *nasiona chia, siemię lniane

Bonduelle - Groszek tradycyjny 400 g/ 240 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 464 g
Marka standaryzowana: Bonduelle
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Produkt polski. Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Groszek konserwowy. Produkt sterylizowany.
Marka: Bonduelle
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
odsączonego produktu w 100 g
Wartość energetyczna
363 kJ - 86 kcal
Tłuszcz
0,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
12,3 g

w tym cukry

1,6 g

Błonnik
Białko
Sól

5,8 g
4,6 g
0,38 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: groszek, woda, sól, cukier
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 400 ml, Metal - recykling bez końca,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez pozostałości pestycydów*, Produkt polski, *Dla Ciebie Bonduelle analizuje ponad 500 cząsteczek, sprawdzając brak
pozostałości pestycydów w groszku (w limitach ilościowych <0,01 mg/kg). Więcej na www.bonduelle.pl
Dodatkowe informacje: Przepisy znajdziesz na:. warzywneinspiracje.pl.

Bonduelle - Czerwona fasola w zalewie .400/240
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 476 g
Opis produktu: Czy wiesz, że:. O jakość warzyw dbamy od zasiewu aż do ich zapakowania.
Marka standaryzowana: Bonduelle
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czerwona fasola Kidney. Produkt sterylizowany.
Marka: Bonduelle
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g
479 kJ - 114 kcal
1,1 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

15,8 g
0,8 g
5,9 g
7,2 g
0,64 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, czerwona fasola, sól
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 425 ml,

Przechowywanie i stosowanie

Solino - Sól spożywcza warzona. jodowana 1 kg
Opis Produktu
Jednostka opisowa: kg

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sól warzona, próżniowa, jodowana
Marka: Solino
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g
Jod ug
2310 ug
Sol g
99,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: chlorek sodu (nacl) min. 99%, substancja przeciwzbrylająca e536 do 1mg/100g, jodan potasu (kio3) 3,9 +/- 1,3 mg/100g

Przechowywanie i stosowanie

Gillette - Żel do golenia series do skóry wrażliwej 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 280 g

Opis produktu: Poznaj niezwykłą gładkość golenia z żelem do golenia dla mężczyzn Gillette Series Sensitive. Formuła o potrójnym
działaniu z aloesem łagodzi podrażnienia skóry, zapewniając uczucie chłodu i komfortu podczas golenia, nawilża oraz pomaga chronić skórę
przed podrażnieniem.
Marka standaryzowana: Gillette
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Sensitive
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wielka Brytania
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wielka Brytania, Zapakowano w - Wielka Brytania

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Gillette
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić
przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed dziećmi. 5,6% masowych
zawartości jest łatwopalne.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, ISOPENTANE, Stearic Acid, Glyceryl Oleate, ISOBUTANE, Sorbitol, Parfum,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, PEG-90M, Menthol, Limonene, BHT, PEG-23M, Myristic Acid, Lauric Acid, Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Silica, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, CI 42090

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Żel do golenia, który pomaga chronić skórę przed podrażnieniami, Zawiera formułę o potrójnym działaniu: łagodzi, nawilża, chroni,
Delikatnie perfumowany, odpowiedni dla skóry wrażliwej, Formuła z aloesem

Lajkonik - Krakersy super solone 180g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać
Marka standaryzowana: Lajkonik
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krakersy solone.
Marka: Lajkonik
Przechowywanie: Przechowywać w zaciemnionym i suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Energia
1 977 kJ
Energia
472 kcal
Tłuszcz
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
Węglowodany
60 g
- w tym cukry
3,8 g
Błonnik
2,9 g
Białko
9,2 g
Sól
2,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka pszenna, olej rzepakowy (21 %), JĘCZMIENNY EKSTRAKT słodowy, substancje spulchniające: wodorowęglan amonu,
wodorowęglan sodu, sól, glukoza, JAJA w proszku, emulgator: LECYTYNY

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z olejem rzepakowym, produkt wegetariański, bez dodatku wzmacniaczy smaku, nasz legendarny smak

Vanish - Oxi Action Pink uniwersalny odplamiacz do tkanin 1l
Opis Produktu
Opis produktu: Bezchlorowy płyn wzmacniający efekty prania. Bezpieczny do użycia na kolorowych i białych tkaninach**. **tkaniny
codziennego użytku jak bawełna.
Marka standaryzowana: Vanish
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Oxi Action

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Vanish
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Vanish Oxi Action Pink odplamiacz do tkanin w płynie. Niebezpieczeństwo. Zawiera: Nadtlenek
wodoru; Kwas benzenosulfonowy C10-13-alkilowe pochodne, sole sodowe; Alkohole, C12-18, oksyetylenowane; Alkohole, C12-16,
oksyetylenowane. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy
pokazać pojemnik lub . etykietę. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Nie stosować na ubrania w trakcie noszenia. Nie niepokoić się, jeżeli w wyniku
kontaktu ze skórą nastąpi jej zbielenie. Jest to efekt czasowy i odwracalny. W przypadku zachlapania natychmiast spłukać dużą ilością
wody. W przypadku skóry wrażliwej zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Nie mieszać z innymi produktami.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15%: związki wybielające na bazie tlenu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5%: anionowe środki powierzchniowo
czynne, kompozycja zapachowa
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Potrzyj, Nanieś Vanish bezpośrednio na plamę, tak aby przykryć całą jej powierzchnię.
Potrzyj plamę. Pozostaw produkt na tkaninie max. 10 minut. Używaj płynu Vanish razem z detergentem jak w instrukcji prania. Namocz,
Dodaj 100 ml płynu do 4 L wody o temperaturze max. 40°C. Tkaniny kolorowe - max. 1 h, tkaniny białe - max. 6 h. Po namoczeniu upierz
jak zwykle lub dokładnie wypłucz. Dla najlepszych rezultatów potrzyj plamę przed wypłukaniem. Upierz, Wlej 100 ml płynu Vanish
razem z detergentem do komory szuflady pralki. Użyj detergentu jak zwykle. Zalecenia:, - Zawsze przestrzegaj zaleceń producentów
odzieży dotyczących prania. - Sprawdź trwałość kolorów, nanosząc produkt na niewidoczną część tkaniny, a następnie wypłucz i
pozostaw do wyschnięcia. - Po praniu z dodatkiem odplamiacza lub zastosowaniu go na odzież, wysusz tkaninę z daleka od bezpośredniego
źródła ciepła lub słońca. - Do wstępnego usuwania plam płynem Vanish stosuj tylko ciepłą wodę. - W celu osiągnięcia najlepszych
rezultatów może zaistnieć potrzeba powtórzenia procesu. - Nie używaj na tkaninach przeznaczonych do prania chemicznego. - Nie używaj
na tkaninach czy dywanach ze skóry. - Nie używaj produktu bezpośrednio na metalowe części (np. guziki, zamki). - Przed płukaniem lub
praniem zasadniczym nie wystawiaj tkaniny odplamianej płynem Vanish na bezpośrednie działanie ciepła lub światła słonecznego. - Nie
pozwól na wyschnięcie płynu na tkaninie (maksymalny czas kontaktu 10 min). - Nie eksponuj produktu na słońcu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tchnij życie w ubrania, usuwa plamy, zapobiega farbowaniu, zwalcza nieprzyjemne zapachy, higieniczna czystość, pomaga
przedłużać życie ubrań*, *Płyn Vanish używany jako dodatek do prania pomaga przedłużać życie twoich ubrań poprzez usuwanie plam,
zapobieganie farbowaniu oraz zwalczanie nieprzyjemnych zapachów
Dodatkowe informacje: www.rbeuroinfo.com. www.cleanright.eu.

Bakoma - Jogurt naturalny 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 178 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Opis produktu: Oryginalny, od lat nie zmieniliśmy receptury...
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny gęsty 2,8% tłuszczu.
Marka: Bakoma
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g jogurtu
Wartość energetyczna
243 kJ / 58 kcal
Tłuszcz
2,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,0 g
Węglowodany
4,9 g
w tym cukry
4,9 g
Białko
3,3 g
Sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: MLEKO*, żywe kultury bakterii jogurtowych oraz L. acidophilus i Bifidobacterium lactis, *wyprodukowano bez stosowania
GMO
Pozostale informacje: Masa netto: 170 g e, (150 g + 20 g),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 20 g gratis!, prosty skład, 2 składniki: mleko od polskich rolników, żywe kultury bakterii, idealny do kuchni, firma polska,
wyprodukowano bez stosowania GMO

Limonka* - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Opis produktu: Limonka to owoc, który posiada liczne wartości odżywcze. Skórka żółtawozielona lub żółta, woskowana, gorzka. Miąższ
bardzo kwaśny i pachnący. Sok z limonki wspomaga pracę wątroby, a dodana do wody wpomaga odchudzanie
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Limonka - na wagę
Marka: Limonka
Przechowywanie: Polecamy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu lub w temperaturze pokojowej. Nie zaleca się przechowywania
jej w lodówce

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Limonka

Przechowywanie i stosowanie

Granat sztuka waga około 235g
Opis Produktu
Opis produktu: Z owocow przede wszystkim wytwarza się sok, który poźniej służy do produkcji m.in. win, galaretek i syropów. Ponadto dodaje się go do
sałatek, sosow oraz potraw z ryb i białego mięsa. Z powodzeniem zastępuje w kuchni sok cytrynowy.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Granat mały sztuka waga około 235g

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: granat

Przechowywanie i stosowanie

Por* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Surowy por ma charakterystyczny ostry smak. Po ugotowaniu smak staje sie łagodniejszy. Można podawać go na ciepło: smażony, duszony,
gotowany, a także na surowo: do sałatek i surówek, zup, zapiekanek, do Dan obsmażanych na patelni.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Por - na wagę

Marka: Por
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Por

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Mentos - Cukierki do żucia o smaku owocowym 38 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 39 g
Opis produktu: Soczyście owocowy mix cukierków do żucia, w najpopularniejszych smakach: truskawki, cytryny i pomarańczy.
Marka standaryzowana: Mentos
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukierki do żucia o smaku owocowym.
Marka: Mentos

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1648 kJ/ 388 Kcal
Tłuszcz
1,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,7 g
Węglowodany
92 g
- w tym cukry
69 g
Białko
0g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, soki owocowe (truskawkowy, pomarańczowy, cytrynowy)(2%), olej kokosowy, kwas (kwas
cytrynowy), skrobia, tłuszcz kakaowy, aromaty, maltodekstryna, substancje zagęszczające (guma gellan, guma celulozowa, guma arabska),
emulgator (estry sacharozy i kwasów tłuszczowych), substancja glazurująca (wosk carnauba), barwniki (karoteny, betanina)

Przechowywanie i stosowanie

Gillette - Pianka do golenia Gillette Series Sensitive 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 313 g

Opis produktu: Pianka do golenia Gillette Series do skóry wrażliwej zapewnia pełną ochronę przed podrażnieniami podczas golenia,
redukując zacięcia, zaczerwienienie, pieczenie, szczypanie i uczucie ściągnięcia skóry. Pianka chłodzi i koi skórę, zapewniając orzeźwiający
efekt podczas golenia, a ponadto została wzbogacona o aloes. Jej unikalna formuła zawiera dodatkowe składniki nawilżające, które
zapewniają gładkie i komfortowe golenie – mniej szarpania i ciągnięcia. Pokaż światu najlepszą wersję siebie dzięki piance do golenia Gillette
Series – produktowi stworzonemu specjalnie dla mężczyzn przez markę żelu i pianki do golenia nr 1 na świecie.
Marka standaryzowana: Gillette
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Base

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Gillette
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących

powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić
przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed dziećmi. 3,24%
masowych zawartości jest łatwopalne.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Triethanolamine, Stearic Acid, Palmitic Acid, ISOBUTANE, Laureth-23, Sodium Lauryl Sulfate, Propane, Parfum,
Menthol, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: PEŁNA OCHRONA PRZED PODRAŻNIENIAMI: Gillette Series pomaga chronić wrażliwą skórę przed oznakami podrażnienia,
w tym zacięciami, pieczeniem, szczypaniem, zaczerwienieniem i uczuciem ściągnięcia skóry, WIĘCEJ SKŁADNIKÓW
NAWILŻAJĄCYCH, LEPSZA OCHRONA: Formuła Series zawiera dodatkowe składniki nawilżające*, które pomagają maszynkom
płynnie i komfortowo ślizgać się po skórze * w porównaniu z pianką do golenia Gillette Classic, FORMUŁA Z ALOESEM: Łagodząca
pianka do golenia Gillette Series pomaga chronić wrażliwą skórę przed podrażnieniami podczas golenia, CHŁODZI I KOI SKÓRĘ:
Odświeżająca formuła pomaga zmniejszyć podrażnienia po goleniu, zapewniając uczucie chłodu i ukojenia skóry podczas golenia,
a w dodatku została wzbogacone męskim zapachem, IDEALNI SOJUSZNICY: Dopracuj swój sposób golenia dzięki pełnej gamie
produktów Gillette Series, opracowanych specjalnie z myślą o ograniczaniu podrażnień podczas golenia

ABBA - Pasta kawiorowa lekko wędzona 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 164 g
Zalecenia dla alergikow: RYBA - Zawiera
Opis produktu: Wysokiej jakości składniki w połączeniu z naszą miłością do morza - oto kulinarny sekret tej przepysznej pasty rybnej.
Smak wędzonej ikry i kremowa konsystencja tego produktu czynią z niego nie tylko doskonały wybór do kanapek, lecz także aromatyczny
dodatek do zup.
Marka standaryzowana: Abba
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Szwecji
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Szwecja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta kawiorowa lekko wędzona.
Marka: Abba

Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2° C do +8° C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna (kJ/kcal) 1750/420
Tłuszcz w tym:
36 g
- kwasy tłuszczowe nasycone 2,4 g
Węglowodany w tym:
17 g
- cukry
11 g
Białko
8,0 g
Sól
6,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: wędzona IKRA DORSZA* 45%, olej rzepakowy, cukier, woda, płatki ziemniaczane, sól, przecier pomidorowy, substancje
KONSERWUJĄCE (E211), przeciwutleniacz (E300), *Gadus morhua
Pozostale informacje: MSC - www.msc.org, MSC-C-50756,

Przechowywanie i stosowanie

ABBA - Pasta z tuńczyka w tubie 145G
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 160 g

Zalecenia dla alergikow: RYBA - Zawiera
Opis produktu: Wysokiej jakości składniki w połączeniu z naszą miłością do morza - oto kulinarny sekret tej przepysznej pasty rybnej. Tę
delikatną pastę wyróżnia przepełniony świeżością słony smak, który stworzy idealną kompozycję z każdą kanapką. Pasta doskonale
sprawdzi się również na krakersach jako orzeźwiająca zakąska.
Marka standaryzowana: Abba
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Szwecji
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Szwecja

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta z tuńczyka.
Marka: Abba
Przechowywanie: Przechowywać w temp. +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna (kJ/kcal) 2000/490
Tłuszcz w tym:
48 g
- kwasy tłuszczowe nasycone 3,3 g
Węglowodany w tym:
4,0 g
- cukry
2,3 g
Białko
10 g
Sól
4,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej rzepakowy, TUŃCZYK* 36 %, IKRA RYB (DORSZ** atlantycki, CZARNIAK***) 5,25 %, sól, cukier, woda, przecier
pomidorowy, ocet spirytusowy, płatki ziemniaczane, cebula, substancje KONSERWUJĄCE (E211, E202), przeciwutleniacze (E300,
E330), drożdże, pietruszka, naturalny aromat, *Katsuwonus pelamis, **Gadus morhua, ***Pollachius virens
Pozostale informacje: MSC - www.msc.org, MSC-C-50756,

Przechowywanie i stosowanie

Mlekovita - Mleko świeże bez laktozy 2% 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1064 g

Zalecenia dla alergikow: LAKTOZA - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: L
Podmarka: Wydojone
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko bez laktozy*, spożywcze, pasteryzowane w wysokiej temperaturze. *Zawartość laktozy < 0,01

g/ 100 ml
Marka: Mlekovita
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych
nie dłużej niż 48h.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
208 kJ/ 50 kcal
Tłuszcz
2,0 g
w tym kwasy nasycone
1,3 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
3,2 g
Sól
0,10 g
Wapń
105 mg - 13%**
Opakowanie 1 L zawiera 4 sugerowane porcje produktu.
w porcji 250 ml
***Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 522 kJ/ 124 kcal
**Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia wapnia (dla osoby dorosłej).
5,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zawartość tłuszczu 2,0%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia Ca, bez GMO*, doskonałe do: kawy, musli, kremów, deserów, wypieków, *z mleka od krów karmionych paszami
wolnymi od GMO

Mlekovita - Mleko świeże bez laktozy 3.2% 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1064 g
Zalecenia dla alergikow: LAKTOZA - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: L

Podmarka: Wydojone
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko bez laktozy*, spożywcze, pasteryzowane w wysokiej temperaturze. *Zawartość laktozy < 0,01
g/ 100 ml
Marka: Mlekovita
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych
nie dłużej niż 48h.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
249 kJ/ 60 kcal
Tłuszcz
3,2 g
w tym kwasy nasycone
2,0 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
3,0 g
Sól
0,10 g
Wapń
105 mg - 13%**
Opakowanie 1 L zawiera 4 sugerowane porcje produktu.
w porcji 250 ml
***Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 624 kJ/ 149 kcal
**Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia wapnia (dla osoby dorosłej).
8,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zawartość tłuszczu 3,2%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia Ca, bez GMO*, doskonałe do: kawy, musli, kremów, deserów, wypieków, *z mleka od krów karmionych paszami
wolnymi od GMO

Żywiec Zdrój - Woda niegazowana 1.5 l

Opis Produktu
Opis produktu: Żywiec Zdrój Niegazowany to krystaliczna, górska woda źródlana, pochodząca z terenów położonych w otulinie
troskliwie chronionego Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Zrównoważony, świeży smak woda Żywiec Zdrój zawdzięcza naturalnej
filtracji przez warstwy piaskowca fliszu karpackiego. To żywiecka przyroda nasyciła wodę zrównoważoną optymalną kompozycją
składników mineralnych, dzięki czemu jest ona odpowiednia do codziennego picia. Żywiec Zdrój Niegazowany zamknięta została w
nowoczesnej butelce, zaprojektowanej, aby zwiększyć komfort użytkowania. Jej kształt nawiązuje do źródła w krystalicznie czystych
rejonach Żywiecczyzny. Butelka niezmiennie w całości nadaje się do recyklingu.
Marka standaryzowana: Żywiec Zdrój
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Żywiec Zdrój
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemrożeniem.
Spożyć w ciągu 24 godzin od otwarcia.
Wartości odżywczeSuma składników mineralnych 213,40 mg/l
Wodorowęglany 121,06 mg/l
Fluorki
0,07 mg/l
Magnez
5,37 mg/l
Wapń
36,39 mg/l
Sód
7,79 mg/l

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: krystaliczna górska woda źródlana, Instytut Matki i Dziecka - pozytywna opinia

Dodatkowe informacje: Weź udział w loterii i wygraj dom w górach!. Jak. * Kup online 6 x dowolny produkt Żywiec Zdrój. * Zarejestruj
dowód zakupu na loteria.zywiec-zdroj.pl i weź udział w losowaniu nagród!. Do wygrania:. * Voucher na dom z działką o wielkości 949m2
w Beskidzie Żywieckim. * Ponadto codziennie 5x1000 zł!. Promocja trwa od 1.06 do 30.09.2021. Szczegóły i regulamin na
www.loteria.zywiec-zdrój.pl. Loteria dla osób od 18 r.ż.”.

Werther`s Original - Cukierki śmietankowe 90g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 97 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera
Opis produktu: Dawno, dawno temu, w małym miasteczku Werther w Niemczech, cukiernik Gustav Nebel stworzył swoje najlepsze
cukierki. Potrzebował do tego świeżej śmietany, prawdziwego masła, białego i brązowego cukru, szczypty soli i mnóstwa czasu. A
ponieważ cukierki udały mu się nadzwyczajnie, nazwał je Werther's Original. Ty także jesteś kimś wyjątkowym.
Marka standaryzowana: Werther's Original
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Niemczech
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukierki śmietankowe.
Marka: Werther's Original
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1793 kJ/
Wartość energetyczna
424 kcal
Tłuszcz
8,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
Węglowodany
86,9 g
w tym cukry
71,6 g
Białko
0,3 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, śmietanka (z MLEKA) (7,4%), skondensowana słodka serwatka (z MLEKA), masło (z MLEKA)
(4,8%), syrop sacharozowy, sól, emulgator: lecytyny (SOJA), aromat

Przechowywanie i stosowanie

Winogrona ciemne* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Kryją w sobie bogactwo składników, m.in.: glukozę i fruktozę, kwasy organiczne, potas, fosfor, wapń, żelazo, jod oraz witaminy z grupy B, A
i C.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Winogrona - ciemne na wagę

Marka: Winogrona
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w lodówce.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Winogrono

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Sharon - sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Owoc kaki czyli persymona albo szaron jest przybyszem z Chin. Kaki wygląda jak pomidor a smakuje jak śliwka. Warto
go spróbować. Owoc kaki to źródło witaminy A, przeciwutleniaczy i przeciwrakowych fitozwiązków. Odmiana: Rojo Brillante

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sharon, Kaki sztuka
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Grapefruit czerwony* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Waga: Opis produktu: Zawiera mnóstwo węglowodanów i witaminy C. Owoc jest niskokaloryczny, służy dobremu samopoczuciu jak i poprawie urody

Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty ważymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zważonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Grapefruit - czerwony na wagę
Marka: Grapefruit
Przechowywanie: Może być przechowywany w lodówce oraz w temperaturze pokojowej

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Grapefruit

Przechowywanie i stosowanie

Jabłka* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Waga: Kaliber: Klasa 1, 65 mm

Opis produktu: Jabłko najbardziej popularny owoc w Polsce. Ma charakterystyczny, kulisty kształt i miąższ, w zależności od odmiany
twardy lub miękki. Neutralizują toksyczne substancje, obniżają poziom „złego” cholesterolu i wspomagają prawidłowe trawienie.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jabłka - na wagę
Marka: Jabłka
Przechowywanie: Najlepiej przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Jabłko

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Jabłka* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Waga: Kaliber: Klasa 1, 65 mm
Opis produktu: Jabłko najbardziej popularny owoc w Polsce. Ma charakterystyczny, kulisty kształt i miąższ, w zależności od odmiany
twardy lub miękki. Neutralizują toksyczne substancje, obniżają poziom „złego” cholesterolu i wspomagają prawidłowe trawienie.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jabłka - na wagę
Marka: Jabłka
Przechowywanie: Najlepiej przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Jabłko

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Pomarańcze duże* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Waga: Kaliber 1, 87-100 mm
Opis produktu: Zawierają dużo witamin, w tym najwięcej witaminy C. Smak słodko-kwaśny. Nadają się do bezpośredniego spożycia na
surowo. Są powszechnie stosowane w produkcji soków owocowych.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomarańcze - duże na wagę
Marka: Pomarańcze
Przechowywanie: Pomarańcze powinny być przetrzymywane w temperaturze od 2 do 7'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomarańcza

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Arbuz* - produkt ważony, opak ok. 2kg
Opis Produktu
Opis produktu: Owoc zawiera 92% wody, ma słodkawy, orzeźwiający smak. Ma znikomą zawartość witamin: 0,03 mg% B1, 0,04 mg%
B2 i 6 mg% C. Poza tym zawiera: ok. 70 mg% potasu, 11 mg% wapnia, 8 mg% chloru, 8 mg% sodu, 7 mg% siarki, 3 mg% magnezu i
fosforu, 02 mg% żelaza.
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Arbuz - na wagę
Marka: Arbuz
Przechowywanie: Najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Arbuz

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Gruszka extra* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Waga: Opis produktu: Owoc ten zawiera potas, fosfor, wapń, magnez, sód, miedź, żelazo, a także bor i jod. W owocu występują kwasy
owocowe (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy), węglowodany, olejki eteryczne, błonnik i pektyny. Zawiera także witaminy: A, B1, B2, B6,
C i PP
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gruszka - extra na wagę
Marka: Gruszka
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Gruszka

Przechowywanie i stosowanie

Bakłażan* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Bakłażany nadają sie do smażenia lub duszenia z dodatkiem czosnku i cebuli. Możemy je również smażyć na grillu, zapiekać lub faszerować.
Natomiast gotowane bakłażany nadają sie do przyrządzania smacznych past do smarowania pieczywa.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bakłażan na wagę

Marka: Bakłażan
Przechowywanie: Po zakupie najlepiej owinąć w papier i przechowywać w lodówce.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Bakłażan

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Cytryny - siatka 500g
Opis Produktu
Waga: Kaliber 1, 72-83 mm
Opis produktu: Odmiana: Primfiori, kategoria: 1, kaliber: 5/6 48/62mm.
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cytryny
Marka: Citricos Vamis

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cytryny, wosk(E604, E914), Pirimentanil, Imazalil i Procloraz L-5

Przechowywanie i stosowanie

Cytryny* - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Waga: -

Opis produktu: Cytryna zawiera dużo witaminy C i B1 oraz kwasu cytrynowego. Jedząc ją można wzmocnić odporność organizmu w
sezonie przeziębień i grypy
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cytryny - na wagę

Marka: Cytryny
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w lodówce zawinięte w woreczek lub papier śniadaniowy

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cytryna

Przechowywanie i stosowanie

Imbir* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Roślina cieniolubna, stosowana zarówno jako lek, jak i przyprawa. Kłącze imbiru posiada jasnobrązową barwę. Żółtawy, włóknisty miąższ
ma ostro-korzenny smak. Polecany na poprawę koncentracji i pamięci, pomaga w przeziębieniach

Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Imbir - na wagę
Marka: Imbir
Przechowywanie: Polecamy przechowywać w lodówce, najlepiej zawinięty w papierowy ręcznik

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Imbir

Przechowywanie i stosowanie

Cykoria - tacka 500 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cykoria Tacka

Marka: Bakor
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cykoria

Przechowywanie i stosowanie

Pomidory Cherry - Odmiana Evita 250 g. klasa: 1

Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odmiana: Evita, klasa: 1

Marka: FreshWorld
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory cherry czerwone

Przechowywanie i stosowanie

Rzodkiewka - pęczek
Opis Produktu
Opis produktu: Pęczek rzodkiewki. Doskonała do sałatek lub przystrajania oraz do zjedzenia sama. Jest bardzo zdrowa, bogata w witaminy, działa na
poprawę widzenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rzodkiewka pęczek

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: rzodkiew

Przechowywanie i stosowanie

Pomidor* - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Opis produktu: Pomidor ma szerokie zastosowanie kulinarne. Moze byc stosowany jako dodatek do kanapek, skladnik salatek, sosow i przecierow. Pomidory
mozna piec na grillu, w piekarniku, smazyc i faszerowac. W roznej postaci dodaje sie je do zup, sosow i potrawek.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidor na wagę

Przechowywanie: Pomidory warto przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomidor

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Banany* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Owoce spożywa się na surowo, gotowane lub pieczone. Atutem bananów oprócz smaku jest zawartość poszczególnych
witamin, minerałów i innych mikroelementów, który zagwarantują nam zdrowie
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Banany - na wagę
Marka: Banany
Przechowywanie: Polecamy przechowywanie w temperaturze pokojowej

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Banan

Przechowywanie i stosowanie

Kiwi - 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Kiwi to dobre źródło witamin z grupy B, kwasu cytrynowego, kwasu foliowego i karotenoidów. Znajdujemy w nim także sporą ilość potasu,
który stabilizuje ciśnienie krwi i reguluje rytm serca. Klasa: 1

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: kiwi sztuka

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kiwi

Przechowywanie i stosowanie

Mango - 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Owoc ma początkowo barwę ciemnozieloną, przechodząca później w różne odcienie żółto złoto czerwone. Skórka jest cienka i gładka, lecz
twarda, dlatego usuwa się ją przed spożyciem. Miąższ ma barwę pomarańczowożółtą, jest bardzo aromatyczny i soczysty.Mango puszcza czarny sok o
konsystencji żywicy gdy jest najlepsze do spożycia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mango sztuka 276-350g

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mango

Przechowywanie i stosowanie

Awokado sztuka waga około 180 g
Opis Produktu
Opis produktu: Zawarte w owocach tłuszcze są równie łatwo przyswajalne przez organizm człowieka co masło. Polecane osobom chorującym na miażdżycę,
nadciśnienie oraz jako uzupełnienie diety lub namiastka masła. Miękkość owocu świadczy o jego dojrzałości i doskonałych walorach smakowych. Klasa: 1

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Awokado sztuka waga około 180 g

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: avokado

Przechowywanie i stosowanie

ANA-D ANANAS SZTUKA Ananas
Opis Produktu
Opis produktu: Kaliber: 12.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ananas

Marka: Copagnie Fruitiere
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ananas

Przechowywanie i stosowanie

Śliwka ciemna* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Śliwki są owocem sezonowym, zazwyczaj jada się je na surowo. Świetnie nadają się do robienia dżemów, konfitur, powideł i nalewek. Można
stosować je jako dodatek do ciast i deserów.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śliwka - ciemna na wagę

Marka: Śliwka
Przechowywanie: Dojrzałe śliwki zalecamy przechowywać w pojemniku w lodówce. W temperaturze nieco powyżej zera mogą trwać do
jednego miesiąca.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Śliwka

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Kalafior
Opis Produktu
Opis produktu: Kalafior jest idealnym dodatkiem do dań mięsnych oraz zup. Nadaje sie również do przyrządzania zapiekanek i sałatek.
Gotowany kalafior możemy polać sosem i podawać jako osobne danie. Można go również marynować .

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kalafior sztuka
Marka: Kalafior
Przechowywanie: Świeżego kalafiora można przechować przez 2-5 dni w ciemnym, chłodnym i suchym pomieszczeniu lub przez tydzień
w lodówce.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kalafior

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Ogórek - Krótki luz * - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Świeże ogórki mogą być dodatkiem do sałatek i kanapek. Można je przygotować na parze, podsmażyć lub opiekać. Świeże
ogórki nadają się również do marynowania, konserwowania oraz kiszenia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórki krótkie
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cukinia* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg

Opis Produktu
Opis produktu: Cukinie podaje sie w formie zapiekanej lub smażonej. Można z niej przygotowywać placki podobne do ziemniaczanych, jednak delikatniejsze.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukinia na wagę
Marka: Cukinia

Przechowywanie: Zalecamy przechowywanie w ciemnym i chłodnym miejscu dodatkowo owiniętą wilgotnym ręcznikiem kuchennym.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukinia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Papryka zielona* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Papryka zielona stanowi doskonałe źródło witamin, a ponadto pozwala nadać koloru niejednej potrawie. Zielona papryka
reguluje przemianę materii, dostarcza wielu cennych soli mineralnych, witamin oraz flawonoidów, które zwalczają wolne rodniki.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka - zielona na wagę
Marka: Papryka
Przechowywanie: W ciemnym, chłodnym miejscu w temp.10°C można przechować paprykę nawet przez miesiąc. Przykryta wilgotnym
kuchennym ręcznikiem jest bardziej trwała. W lodówce jest zbyt zimno dla papryki, w dolnej szufladzie poleży najwyżej przez 5-7 dni.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Papryka

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Papryka czerwona* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Papryka czerwona doskonale nadaje sie do jedzenia w stanie surowym do kanapek oraz jako składnik surówek. Po
ugotowaniu może być również stosowana do sosów, gulaszy i paprykarzy.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka - czerwona na wagę
Marka: Papryka
Przechowywanie: W ciemnym, chłodnym miejscu w temp.10°C można przechować paprykę nawet przez miesiąc. Przykryta wilgotnym
kuchennym ręcznikiem jest bardziej trwała. W lodówce jest zbyt zimno dla papryki, w dolnej szufladzie poleży najwyżej przez 5-7 dni.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Papryka

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Papryka żółta* - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Opis produktu: Posiada właściwości antyoksydacyjne, przeciwdziała starzeniu się komórek oraz zwalcza wolne rodniki.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka - żółta na wagę
Marka: Papryka
Przechowywanie: W ciemnym, chłodnym miejscu w temp.10°C można przechować paprykę nawet przez miesiąc. Przykryta wilgotnym
kuchennym ręcznikiem jest bardziej trwała. W lodówce jest zbyt zimno dla papryki, w dolnej szufladzie poleży najwyżej przez 5-7 dni.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Papryka

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Antica Cantina - Hot salsa dip 300 g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Salsa pikantna
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hot Salsa Dip
Marka: Antica Cantina
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
142 kJ/ 34 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
5,8 g
- w tym cukry
4,7 g
Białko
1,3 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomidory krojone 32% (UE), woda, cebula 16%, koncentrat pomidorowy 11%, papryka 7%, sól, ocet spirytusowy, cukier,
przyprawy (papryka granulowana, kmin, chili, pieprz, kolendra, pieprz cayenne), skrobia modyfikowana, czosnek w proszku, dekstroza,
pomidor w proszku, cebula w proszku, barwnik (E160c), olej rzepakowy, regulator kwasowości (E330), ekstrakt chili

Przechowywanie i stosowanie

Car Care czernidło do opon 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 358 g

Logotypy stron trzecich cd: Wdrożone systemy jakości: ISO 9001, ISO 14001
Opis produktu: Zastosowanie. Przywraca oponom oryginalny kolor i wydobywa ich głęboką „mokrą" czerń. Konserwuje i zabezpiecza
gumę przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz zewnętrznych (sól, zabrudzenia drogowe). Poprawia elastyczność
gumy - zapobiega starzeniu i pękaniu krawędzi opon. Zawiera filtr UV - zapobiega płowieniu. 360° działanie - produkt wyposażony w
specjalny zawór i rozpylacz gwarantuje działanie w każdej pozycji.
Marka standaryzowana: Autoland
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Car Care
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czernidło do opon
Marka: Autoland
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Człowiek i ekologia. Niebezpieczeństwo. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod
ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na
skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w
łonie matki. H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H411 Działa
toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi P210 Przechowywać z dala od źródeł
ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. - Palenie wzbronione. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie
spalać, nawet po zużyciu. P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. P331 NIE wywoływać wymiotów. P301+P310 W PRZYPADKU
POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P410+412 Chronić przed światłem słonecznym.
Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z regionalnymi/krajowymi
przepisami. Zawiera: węglowodory alifatyczne, propan, butan.
Przechowywanie: Produkt nie ulega przeterminowaniu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Umyj powierzchnię opon i odczekaj do ich wyschnięcia. Mocno potrząśnij pojemnikiem.
Rozprowadź preparat równomiernie na powierzchni opony. Zachowaj odległość 15 cm. Uwaga - Nie stosować na bieżnik!,

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: nowa formuła, lepsze nabłyszczanie, GoodYear rekomenduje, przywraca czerń, czyści, zapobiega pękaniu i starzeniu opon

Bella - Wkładki higieniczne 20 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 62 g
Opis produktu: Oddychające wkładki higieniczne. Produkt z atestem NIZP-PZH.
Marka standaryzowana: Bella
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Europa. Produkt UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Bella

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt zawiera plastik

Fortuna - Sok wielowarzywny 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1071 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera
Opis produktu: W naszym soku znajdziesz tylko pomidory i warzywa. No chyba, ze szczyptę przypraw do smaku.
Marka standaryzowana: Fortuna
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok pomidorowo-warzywny. Pasteryzowany. Częściowo z soku zagęszczonego i przecieru. Bez dodatku
cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Marka: Fortuna
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze
W 100 ml produktu
Wartość energetyczna
85 kJ / 20 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,0 g
w tym cukry
3,0 g
Białko
1,0 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok pomidorowy z zagęszczonego soku pomidorowego (64%), przeciery z: marchwi (14%), SELERA, cebuli, pietruszki
(3,0%), papryki (0,1%), sok z BURAKÓW ćwikłowych z zagęszczonego soku z BURAKÓW ćwikłowych (2%), przyprawy (w tym
czosnek mielony 0,01%), sól
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mieszany, Tektura z odpowiedzialnych źródeł, FSC C014047,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: zakrętka z trzciny cukrowej, Marka Dekady 2009 - 2019 - Jakość, Zaufanie, Renoma, Dobra Marka 2019 - Jakość, Zaufanie,
Renoma, 1/5 dziennej porcji owoców i warzyw
Dodatkowe informacje: Opakowanie w zgodzie z naturą. 83% opakowania wyprodukowano z roślin, które odrosną:. karton z drzew,
plastik z trzciny cukrowej. 100% opakowania nadaje się recyklingu. Wyrzuć do żółtego pojemnika, aby z tego opakowania powstały nowe
produkty. 100% włókien drzewnych pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i innych kontrolowanych źródeł. Lasy dla
wszystkich na zawsze. 18% redukcja CO2*. zapraszamy na naszą stronę. www.fortuna.com.pl. *w porównaniu do standardowego
opakowania TPA 1000.

Lavazza - Qualita Oro kawa mielona 250g
Opis Produktu
Opis produktu: Słodka i aromatyczna. Unikalna kombinacja 6 odmian kawy Arabica Od 1956 roku doskonała symfonia o zawsze
wyjątkowym smaku.
Marka standaryzowana: Lavazza
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano we Włoszech. Pochodzenie kawy: spoza UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lavazza

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Milka - Czekolada mleczna 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 315 g
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jęczmień - Zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Soja Zawiera

Marka standaryzowana: Lindt
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Szwajcaria
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Szwajcaria

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szwajcarska czekolada mleczna
Marka: Lindt & Sprungli
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowuj w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Wartości odżywcze
100 g:
wartość energetyczna 2242 kJ / 537 kcal
tłuszcz
31 g
- w tym kwasy nasycone20 g
węglowodany
57 g
- w tym cukry
56 g
białko
6.5 g
sól
0.23 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcz kakaowy, pełne MLEKO w proszku, miazga kakaowa, LAKTOZA (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w
proszku, emulgator (lecytyna SOJOWA), ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, aromat, Masa kakaowa minimum: 31%

Przechowywanie i stosowanie

Lindt - Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 310 g

Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jęczmień - Zawiera, Orzechy laskowe - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może
zawierać, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Lindt
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Szwajcaria
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Szwajcaria

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szwajcarska czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi
Marka: Lindt & Sprungli
Przechowywanie: Przechowuj w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Wartości odżywcze
100 g:
wartość energetyczna
2336 kJ / 561 kcal
tłuszcz
36 g
- kwasy tłuszczowe nasycone17 g
węglowodany
50 g
- cukry
48 g
białko
7.8 g
sól
0.19 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcz kakaowy, ORZECHY LASKOWE (15%), pełne MLEKO w proszku, miazga kakaowa, LAKTOZA (z
MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, emulgator (lecytyna SOJOWA), ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, aromat, Masa kakaowa
minimum: 31%

Przechowywanie i stosowanie

Almette - Serek twarogowy śmietankowy 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 161 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Almette
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puszysty serek twarogowy. Spulchniony azotem, pasteryzowany.
Marka: Almette
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1056 kJ/ 256 kcal
Tłuszcz
24 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
17 g
Węglowodany
3,2 g
w tym cukry
3,2 g
Białko
6,7 g
Sól
0,61 g
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. w porcji (15 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, BIAŁKA MLEKA, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnych składników, polskie mleko, bez zagęstników, bez barwników, bez konserwantów

Almette - Puszysty serek twarogowy 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 169 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Almette
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puszysty serek twarogowy. Spulchniony azotem, pasteryzowany.
Marka: Almette
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp. +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1018 kJ/ 238 kcal
Tłuszcz
22 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
15 g
Węglowodany
3.1 g
w tym cukry
3,0 g
Białko
7.0 g
Sól
0,63 g
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. w porcji (15 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, BIAŁKA MLEKA, zioła, cebula, czosnek, sól, naturalne aromaty

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnych składników, polskie mleko, bez zagęstników, bez barwników, bez konserwantów

Almette - Serek twarogowy chrzanowy 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 164 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Almette
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puszysty serek twarogowy. Spulchniony azotem, pasteryzowany.
Marka: Almette
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1035 kJ/ 250 kcal
Tłuszcz
23 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
16 g
Węglowodany
4.0 g
w tym cukry
3,4 g
Białko
6,8 g
Sól
0,99 g
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. w porcji (15 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, chrzan (9,5%), BIAŁKA MLEKA, sól, cukier

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnych składników, polskie mleko, bez zagęstników, bez barwników, bez konserwantów

Pstrąg - Patroszony waga od 500g - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Wychodowany w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)
Marka: Laguna
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 2'C

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Mentos - Mint. Cukierki do żucia o smaku miętowym 38 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 39 g
Marka standaryzowana: Mentos

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukierki do żucia o smaku miętowym.
Marka: Mentos
Wartości odżywcze
na 100 g:
wartość energetyczna
1653 kJ / 390 kcal
tłuszcz
1,9 g
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
węglowodany
93 g
w tym: cukry
69 g
białko
0g
sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, olej kokosowy, skrobia, tłuszcz kakaowy, naturalne aromaty miętowe, maltodekstryna, substancje
zagęszczające (guma gellan, guma celulozowa, guma arabska), emulgator (estry sacharozy i kwasów tłuszczowych), substancja glazurująca
(wosk carnauba)

Przechowywanie i stosowanie

Oleofarm - Olej konopny 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 488 g

Opis produktu: Olej tłoczony na zimno z nasion konopi siewnych posiada charakterystyczny dla tego oleju smak i zapach. Może być
stosowany jako dodatek do ziemniaków, kasz, gotowanych warzyw, surówek i innych potraw na zimno. Olej konopny charakteryzuje się
wysoką zawartością tłuszczów nienasyconych, w tym tłuszczów wielonienasyconych oraz wysoką zawartością kwasów tłuszczowych

omega-3, które należą do Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych (NNKT). Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych
tłuszczami nienasyconymi pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi (jedno- i wielonienasycone kwasy
tłuszczowe są tłuszczami nienasyconymi). Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia
zdrowego trybu życia.
Marka standaryzowana: Oleofarm
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Miejsce lub kraj pochodzenia: A - UE, B - Kanada.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Olej konopny tłoczony na zimno
Marka: Oleofarm
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość omega-3.
Przechowywanie: Uwaga! Może wytrącić się naturalny osad. Przechowywać w temp. pokojowej.
Wartości odżywcze
100 ml:
Wartość energetyczna (energia)
3411 kJ/830 kcal
Tłuszcz, w tym:
92 g
kwasy tłuszczowe nasycone
9,6 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone12,4 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone70 g
Węglowodany, w tym:
0g
cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g
Omega-3 (kwas alfa-linolenowy)
16 g
Omega-6 (kwas linolowy)
51 g
Omega-9 (kwas oleinowy)
11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej z nasion konopi siewnych tłoczony na zimno
Przygotowanie i stosowanie: Na oleju konopnym tłoczonym na zimno nie należy podgrzewać ani smażyć potraw.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość omega-3
Dodatkowe informacje: Oleje Świata. Pełnia smaku i aromatu.

Łaciate - Mleko w proszku 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 518 g
Marka standaryzowana: Łaciate
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko w proszku pełne
Marka: Łaciate
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DLA NIEMOWLĄT PONIŻEJ 12 MIESIĄCA ŻYCIA.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
2087 kJ/499 kcal
tłuszcz w tym
27 g
- kwasy tłuszczowe nasycone17 g
węglowodany w tym
38 g
- cukry
38 g
białko
26 g
sól
0.80 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu 27%
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Przygotowanie 250 ml mleka płynnego:, Do garnka do gotowania mleka odważyć 33 g mleka w proszku (lub
odmierzyć 6 płaskich łyżek). Przygotować 250 ml wody o temp. 40-50°C. Do odmierzonego mleka w proszku dodać niewielką ilość wody,
rozetrzeć na jednolitą masę. Następnie połączyć z pozostałą ilością wody. Mieszając zagotować. Tak przygotowane mleko zawiera 3,2%
tłuszczu.

Przechowywanie i stosowanie

Venus - Satin Care żel do golenia z aloesem 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 279 g

Opis produktu: Żel do golenia dla kobiet Gillette Satin Care Sensitive Aloe Vera Glide jest delikatnie perfumowany i został opracowany
specjalnie z myślą o skórze wrażliwej. Zaawansowane składniki nawilżające zapewniają niesamowity poślizg maszynki, chroniąc wrażliwą
skórę przed podrażnieniami po goleniu i pozostawiając miękką i satynową gładkość przy każdym goleniu. Dla jeszcze lepszego rezultatu
stosuj w połączeniu z maszynkami Gillette Venus.
Marka standaryzowana: Gillette
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Aloe Vera Glide
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wielka Brytania
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wielka Brytania, Zapakowano w - Wielka Brytania

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Venus
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić
przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed dziećmi. 5,1% masowych
zawartości jest łatwopalne.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, ISOPENTANE, Glyceryl Oleate, Stearic Acid, ISOBUTANE, Sorbitol,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, Parfum, PEG-90M, PEG-23M, Myristic Acid, BHT, Linalool, Lauric Acid, Benzyl Salicylate, Silica,
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, CI 42090
Przygotowanie i stosowanie: Delikatnie wmasuj żel do golenia w mokrą skórę, aż do uzyskania gęstej piany zapewniającej gładkie golenie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Żel do golenia dla kobiet opracowany z myślą o skórze wrażliwej, Doskonały poślizg maszynki, aby chronić wrażliwą skórę przed
podrażnieniami, Zapewnia miękką i satynowo gładką skórę, Z aloesem, O subtelnym zapachu

Łaciate - Mleko świeże pasteryzowane 2% 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1064 g
Marka standaryzowana: Łaciate
Jednostka opisowa: L
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko świeże pasteryzowane, mikrofiltrowane.
Marka: Łaciate
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +8°C. Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w
temperaturze od 0°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 ml
wartość energetyczna
212 kJ/50 kcal
tłuszcz w tym
2,0 g
- kwasy tłuszczowe nasycone
1,2 g
węglowodany w tym
4,8 g
- cukru
4,8 g
białko
3,3 g
sól
0,10 g
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu.
w porcji 250 ml
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
530 kJ/125 kcal
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) 5,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu 2,0%
Pozostale informacje: 100 ml produktu dostarcza: 212 kJ 50 kcal 3%, Porcja 250 ml produktu dostarcza: 530 kJ 125 kcal 6%, %RWS*,
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez GMO - z polskiego mleka od krów karmionych paszami wolnymi od GMO, temperatura pasteryzacji 74°C

Łaciate - Mleko świeże pasteryzowane 3.2% 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1060 g
Marka standaryzowana: Łaciate
Jednostka opisowa: L
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko świeże pasteryzowane, mikrofiltrowane.
Marka: Łaciate
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +8°C. Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w
temperaturze od 0°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 ml
wartość energetyczna
253 kJ/60 kcal
tłuszcz w tym
3,2 g
kwasy tłuszczowe nasycone
2,0 g
Węglowodany w tym
4,7 g
cukry
4,7 g
Białko
3,2 g
Sól
0,10 g
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu.
w porcji 250 ml
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
633 kJ/150 kcal
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) 8,0 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Zawartość tłuszczu 3,2%
Pozostale informacje: 100 ml produktu dostarcza: 253 kJ 60 kcal 3%, Porcja 250 ml produktu dostarcza: 633 kJ 150 kcal 8%, % RWS*,
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez GMO - z polskiego mleka od krów karmionych paszami wolnymi od GMO, temperatura pasteryzacji 74°C

Kalarepa - 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Kalarepa jest jednym z gatunków kapusty. Może być jadana na surowo, gotowana lub przygotowywana na parze. Jest
składnikiem zup warzywnych i sałatek.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kalarepa sztuka
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kalarepa

Przechowywanie i stosowanie

Proste Historie - Warzywa na patelnię po hiszpańsku 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 462 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, GORCZYCA - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. 1. Bez rozmrażania. Zawartość opakowania (po uprzednim wyjęciu z niego saszetki z
przyprawą) wsyp na niewielką ilość rozgrzanego tłuszczu. 2. Smaż około 10 minut pod przykryciem, do miękkości warzyw, od czasu do
czasu mieszając (by uzyskać bardziej zrumienione warzywa, smaż bez przykrycia). 3. Pod koniec smażenia dodaj według uznania
przyprawę z saszetki dołączonej do opakowania i wymieszaj. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z ziemniakami podsmażanymi na oleju słonecznikowym i mieszanką
przyprawową. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu produktu w 100 g
Wartość energetyczna
197 kJ / 47 kcal
Tłuszcz
0,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,1 g
Węglowodany
7,3 g
w tym cukry
0,7 g
Białko
1,8 g
Sól
0,44 g
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.
Wartość odżywcza produktu w porcji 150 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 295 kJ / 71 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach (52 %): cukinia, cebula, fasola szparagowa żółta, KUKURYDZA, ćwiartki ziemniaka

podsmażane (24 %): ziemniaki, olej słonecznikowy, papryka czerwona (13 %), fasola szparagowa zielona (10 %), mieszanka przyprawowa
w saszetce (1 %): sól, czosnek, papryka, cebula, GORCZYCA, majeranek, tymianek, papryka, chili, oregano, kminek, imbir
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-097-009, Produkt certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i
na Diecie Bezglutenowej.
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt bezglutenowy, aromatyczna przyprawa w saszetce, z czerwoną papryką i zieloną fasolką, gotowe w 10 minut
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Jawo - Kartacze z mięsem 480g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 510 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, GORCZYCA - Zawiera, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Jawo
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Produkt polski
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Wrzuć pojedynczo zamrożone kartacze do 3 l posolonego wrzątku. 2. Nie przerywaj wrzenia i
nie mieszaj. Od momentu wypłynięcia kartaczy na powierzchnie gotuj na wolnym ogniu 7 minut. 3. Po ugotowaniu wyjmij kartacze za
pomocą łyżki cedzakowej. I podawaj tak, jak lubisz. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kartacze z mięsem. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Jawo
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. -6°C: 1 tydzień. -12°C: 1 miesiąc. -18°C: do daty minimalnej trwałości. Po rozmrożeniu nie
nadaje się do ponownego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone

Wartość odżywcza w 100 g
714 kJ / 170 kcal
5,6 g
2,4 g

Węglowodany

24 g

w tym Cukry
0,3 g
Białko
5,6 g
Sól
0,32 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). % RWS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, grysik ziemniaczany 18 %, skrobia ziemniaczana, mięso wołowe 8,5 %, mięso wieprzowe 4,2 %, BIAŁKO SOJOWE,
cebula, przyprawy (zawierają GORCZYCĘ), olej rzepakowy, sól, suszone warzywa (marchew, pietruszka, por, cebula), mąka ryżowa
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-100-003, Informacja dla osób chorych na cukrzycę: zawartość wymienników w 100
g produktu: WW 2,4; WBT 0,7.
Przygotowanie i stosowanie: Spróbujesz pokochasz, W domowej kuchni najczęściej kartacze z mięsem podajemy okraszone podsmażoną
cebulką i boczkiem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt bezglutenowy, 7 minut i gotowe, Produkt polski
Dodatkowe informacje: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Program - Policz się z cukrzycą. Opakowanie nie zawiera BPA.

Borówka Amerykańska 250 g
Opis Produktu
Opis produktu: Smak to nasza pasja
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Borówka Amerykańska
Marka: freshworld

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Borówka Amerykańska

Przechowywanie i stosowanie

Jawo - Knedle ze śliwkami produkt mrożony 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Ręcznie robione. 7 minut i gotowe. Bez dodatku cukrów. W domowej kuchni knedle najczęściej podajemy polane podsmażaną na maśle
bułką tartą

Pole rezerwowe 20: WW 3,0 WBT 0,1 w 100 g produktu
Pochodzenie: Kuchnia Polska
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest wykonany ręcznie i może się nieznacznie różnić wielkością i kształtem. Produkt raz
rozmrożony nie nadaje się do powtórnego zamrożenia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wrzuć pojedynczo zamrożone knedle do 3 l posolonego wrzątku. Nie przerywaj wrzenia i nie mieszaj. Od momentu
wypłynięcia knedli na powierzchnię gotuj na wolnym ogniu 7 minut. Po ugotowaniu wyjmij knedle za pomocą łyżki cedzakowej. i podawaj
tak, jak lubisz

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Knedle ze śliwkami. Produkt głęboko mrożony
Marka: Jawo
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku cukrów, zawiera naturalnie występujące cukry
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
600 kJ/ 142 Kcal
Tłuszcz
0,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
30 g
- w tym cukry
5,7 g
Białko
2,8 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Ziemniaki 51%, śliwki węgierki 20%, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, pasteryzowane JAJA płynne

Przechowywanie i stosowanie

Jawo - Pierogi z kapustą i grzybami 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 470 g

Zalecenia dla alergikow: GORCZYCA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Uwaga! Produkt jest wykonany ręcznie i może się nieznacznie różnić wielkością i kształtem.
Marka standaryzowana: Jawo
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt polski. Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Wrzuć pojedynczo zamrożone pierogi do 3 l posolonego wrzątku. 2. Gotuj na wolnym ogniu
przez 10 minut, delikatnie przemieszaj w połowie czasu gotowania. 3. Po ugotowaniu wyjmij pierogi za pomocą łyżki cedzakowej. I
podawaj tak, jak lubisz. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z kapustą i grzybami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Jawo
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. -6°C: 1 tydzień. -12°C: 1 miesiąc. -18°C: do daty minimalnej trwałości. Po rozmrożeniu nie
nadaje się do ponownego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
789 kJ / 187 kcal
Tłuszcz
4,9 g
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone
2,8 g
Węglowodany
30 g
w tym Cukry
2,1 g
Białko
4,9 g
Sól
0,40 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). %RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, kapusta kiszona 20 %, grzyby leśne 7 % (borowik szlachetny, podgrzybek brunatny, maślak
zwyczajny w zmiennych proporcjach), olej KOKOSOWY, olej rzepakowy, sól, przyprawy (zawierają GORCZYCĘ), skrobia
modyfikowana, suszone warzywa (marchew, pietruszka, por, cebula)
Pozostale informacje: Informacja dla osób chorych na cukrzycę:, zawartość wymienników w 100 g produktu: WW 3,0; WBT 0,6.
Przygotowanie i stosowanie: Spróbujesz, pokochasz, W tradycyjny sposób ugotowane i lekko ostudzone pierogi możesz podsmażyć na
patelni z obu stron po 3 minuty.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ręcznie robione, dobre dla wegan, 10 minut i gotowe, Produkt polski
Dodatkowe informacje: Opakowanie nie zawiera BPA.

Jawo - Pierogi z mięsem 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 470 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Uwaga! Produkt jest wykonany ręcznie i może się nieznacznie różnić wielkością i kształtem.
Marka standaryzowana: Jawo
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Produkt polski. Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Wrzuć pojedynczo zamrożone pierogi do 3 l posolonego wrzątku. 2. Gotuj na wolnym ogniu
przez 10 minut, delikatnie przemieszaj w połowie czasu gotowania. 3. Po ugotowaniu wyjmij pierogi za pomocą łyżki cedzakowej. I
podawaj tak, jak lubisz. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z mięsem. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Jawo
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. -6°C: 1 tydzień. -12°C: 1 miesiąc. -18°C: do daty minimalnej trwałości. Po rozmrożeniu nie
nadaje się do ponownego zamrożenia.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1164 kJ / 278 kcal
Tłuszcz w tym
15 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
5,9 g
Węglowodany w tym
24 g
Cukry
1,2 g
Białko
11 g
Sól
0,72 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). %RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, mięso wieprzowe 19 %, mięso wołowe 8,5 %, BIAŁKO SOJOWE, cebula, olej rzepakowy, sól,
przyprawy (zawierają GORCZYCĘ), BŁONNIK PSZENNY BEZGLUTENOWY, suszone warzywa (marchew, pietruszka, por, cebula)
Pozostale informacje: Informacja dla osób chorych na cukrzycę: zawartość wymienników w 100 g produktu: WW 2,4; WBT 1,8.
Przygotowanie i stosowanie: Spróbujesz, pokochasz, W tradycyjny sposób ugotowane i lekko ostudzone pierogi możesz podsmażyć na
patelni z obu stron po 3 minuty.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ręcznie robione, bez substancji konserwujących, 10 minut i gotowe, Produkt polski
Dodatkowe informacje: Opakowanie nie zawiera BPA.

Jawo - Pierogi ruskie 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 468 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Uwaga! Produkt jest wykonywany ręcznie i może się nieznacznie różnić wielkością i kształtem.
Marka standaryzowana: Jawo
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt Polski. Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Wrzuć pojedynczo zamrożone pierogi do 3 l posolonego wrzątku. 2. Gotuj na wolnym ogniu
przez 10 minut. 3. Po ugotowaniu wyjmij pierogi za pomocą łyżki cedzakowej. I podawaj tak, jak lubisz. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi ruskie. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Jawo
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. -6°C: 1 tydzień. -12°C: 1 miesiąc. -18°C: do daty minimalnej trwałości. Po rozmrożeniu nie
nadaje się do ponownego zamrożenia.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
750 kJ / 177 kcal
Tłuszcz
3,0 g
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone
0,8 g
Węglowodany
29 g
w tym Cukry
2,8 g
Białko
8,0 g
Sól
0,71 g
Informacja dla osób chorych na cukrzycę: zawartość wymienników w 100 g produktu: WW 2,9; WBT 0,6. %RWS*
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
9%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, ziemniaki 25%, woda, SER twarogowy 14%, cebula, olej rzepakowy, sól, przyprawy
Przygotowanie i stosowanie: Spróbujesz, pokochasz, W tradycyjny sposób ugotowane i lekko ostudzone pierogi możesz podsmażyć na
patelni z obu stron po 3 minuty.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ręcznie robione, dobre dla wegetarian, 10 minut i gotowe, Produkt Polski

Jawo - Kluski śląskie z dziurką 450g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 492 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, JAJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Jawo
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt polski. Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Wrzuć pojedynczo zamrożone kluski do 3 l posolonego wrzątku. 2. Nie przerywaj wrzenia i nie
mieszaj. Od momentu wypłynięcia klusek na powierzchnię gotuj na wolnym ogniu 7 minut. 3. Po ugotowaniu wyjmij kluski za pomocą
łyżki cedzakowej. I podawaj tak, jak lubisz. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kluski śląskie z dziurką. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Jawo
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. -6°C: 1 tydzień. -12°C: 1 miesiąc. -18°C: do daty minimalnej trwałości. Po rozmrożeniu nie
nadaje się do ponownego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
616 kJ / 145 kcal
Tłuszcz w tym
0,2 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
0,1 g
Węglowodany w tym
34 g
Cukry
2,2 g
Białko
1,9 g
Sól
0,02 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). %RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki 67%, skrobia ziemniaczana, pasteryzowane JAJA płynne, płatki ziemniaczane 3%, woda, skrobia modyfikowana
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-100-004, Informacja dla osób chorych na cukrzycę: zawartość wymienników w 100
g produktu: WW 3,4; WBT 0,1.,
Przygotowanie i stosowanie: Spróbujesz, pokochasz, Tradycyjny świąteczny obiad na Śląsku to kluski śląskie z dziurką polane sosem, z
roladą mięsną i modrą kapustą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt bezglutenowy, bez barwników, 7 minut i gotowe, Produkt polski
Dodatkowe informacje: Opakowanie nie zawiera BPA.

Hortex - Mieszanka chińska 450g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 462 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Mieszanka chińska to idealna propozycja dla kulinarnych smakoszy. Świetnie skomponowany mix warzyw takich jak:
kiełki fasoli Mung, pędów bambusa, marchewki, cebuli, grzybów chińskich oraz papryki i pora, zadowoli gusta nawet najbardziej
wymagających entuzjastów kuchni azjatyckiej. Idealnie pasuje to drobiu, mięs oraz ryżu i chińskiego makaronu.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. bez rozmrażania. Patelnia: Zawartość opakowania wsypać na rozgrzany olej,
posolić. Smażyć 5-8 minut. W trakcie smażenia można dodać olej sojowy, posypać przyprawą chińską. Podawać z ryżem lub makaronem
sojowym. Od postaci zamrożonej. Gotować we wrzątku. Garnek: Zawartość opakowania wsypać do wrzącej, osolonej wody. Warzywa
gotować ok. 5-8 minut, odcedzić. Podawać jw. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z pędami bambusa i grzybami mun. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C 4 dni. ** -12°C 1 miesiąc. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartosć odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
116 kJ / 28 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,3 g
w tym cukry
2,8 g
Błonnik
2,9 g
Białko
1,5 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 80% w zmiennych proporcjach: marchew, kiełki fasoli Mung, papryka, por, cebula, pędy bambusa 10%, grzyby Mun
10%
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Lisner - Filety śledziowe w sosie śmietanowym z grzyb 280g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 302 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA
- Zawiera, RYBA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Zawiera, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Lisner
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Metoda połowu ryb - za pomocą włoków pelagicznych (A), okrężnic (B), Tekst dowolny o pochodzeniu - Złowione w
Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu Północnym (1), Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), Skagerrak i Kattegat
(8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim (13). Właściwe oznakowanie podobszaru połowu i kategorii narzędzia połowowego - patrz
nadruk za datą terminu przydatności do spożycia.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowane filety śledziowe bez skóry w sosie śmietanowym z grzybami.
Marka: Lisner
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
produktu: w 100 g
Energia
1199 kJ
Energia
290 kcal
Tłuszcz
27,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,1 g
Węglowodany
5,7 g
w tym cukry
5,0 g
Białko
5,8 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 32% FILETY ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus)*, olej rzepakowy, woda, 9% ŚMIETANA (ŚMIETANA,
stabilizator: karagen), 6% cebula marynowana, 4% smażona cebula z grzybami [2,3% cebula, olej rzepakowy, 1,3% grzyby suszone-maślaki,
przyprawa (warzywa suszone, wzmacniacz smaku: E621, hydrolizat BIAŁKA SOJOWEGO, barwnik: RYBOFLAWINA); regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)], 4,8% pieczarki, 3,4% opieńki, cukier, ocet spirytusowy, JOGURT termizowany (odtłuszczone MLEKO,

skrobia modyfikowana, żelatyna spożywcza wieprzowa, stabilizator: guma guar), sól, ŻÓŁTKO JAJA, mielona GORCZYCA, kurkuma,
aromat grzybowy (zawiera MLEKO), naturalny preparat barwiący, substancje zagęszczające (guma gura, guma ksantanowa), substancje
KONSERWUJĄCE (sorbinian potasu, benzoesan sodu), *Złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu Północnym
(1), Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), SKAGERRAK i Kattegat (8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim (13) za pomocą
włoków pelagicznych (A), okrężnic (B).
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% dziko żyjąca ryba, bez glutenu

Helio - Morele suszone bez pestek 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 160 g
Zalecenia dla alergikow: Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać
Opis produktu: Morele suszone. naturalnie zdrowe. naturalnie ciemny kolor. naturalnie wyjątkowy smak. bez konserwantów.
Marka standaryzowana: Helio
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Natura
Pochodzenie: Kraj pochodzenia surowca znajduje się na spodzie opakowania.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Morele suszone bez pestek.
Marka: Helio
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W nielicznej części owoców mogą znajdować się pestki lub ich fragmenty.
Przechowywanie: Ciemny kolor owoców wynika z naturalnego procesu suszenia bez użycia substancji konserwujących. Przechowywać w
suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany

w 100 g
1271 kJ / 301 kcal
1,2 g
0,1 g
62 g

w tym cukry

61 g

Błonnik
10 g
Białko
5,4 g
Sól
0g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). w porcji 25 g
Opakowanie 150 g zawiera 6 porcji produktu.
318 kJ / 75 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% morele suszone bez pestek
Pozostale informacje: Jedna porcja (25 g) dostarcza: kJ / kcal 318 / 75 4%*, Wartość energetyczna 100 g: 1271 kJ/ 301 kcal, *Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% natury, naturalnie dla zdrowia, bez substancji konserwujących

Cherry Coke - Napój gazowany 330 ml.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Coca-Cola
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola i wiśniowym.
Marka: Coca-Cola
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
w tym kwasy nasycone
Węglowodany

Wartość odżywcza 100 ml
182 kJ / 43 kcal
0g
0g
10,7 g

w tym cukry
10,7 g
Białko
0g
Sól
0g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). Wartość odżywcza 330 ml (%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: coke.com.

Włoszczowa - Twaróg na sernik 1 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1072 g
Marka standaryzowana: Włoszczowa
Jednostka opisowa: kg
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg na sernik. Termizowany
Marka: Włoszczowa
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 8°C.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany

w 100 g
477 kJ/114 kcal
6,0 g
4,2 g
8,5 g

w tym cukry

4,5 g

Błonnik
0g
Białko
6,5 g
Sól
0,1 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mleko pasteryzowane, skrobia modyfikowana, kultury bakterii mlekowych

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nie wymaga mielenia, łagodny w smaku, super bezpieczne zamknięcie

Hortex - Brokuły różyczki 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 464 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Brokuły różyczki to doskonały dodatek do dań głównych oraz zup. Świetnie wzbogacą również smak wszelkiego rodzaju
sałatek.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. bez rozmrażania. Garnek: Zawartość opakowania wsypać do osolonej, wrzącej wody. Gotować ok.
8 minut i odcedzić. Podawać polane stopionym masłem i posypane zrumienioną tartą bułką. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Brokuły różyczki. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura

/ okres przechowywania). * -6°C 4 dni. ** -12°C 1 miesiąc. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartosć odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
120 kJ / 29 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
2,4 g
w tym cukry
2,3 g
Błonnik
2,3 g
Białko
2,7 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: brokuły
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Cebula* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Cebula bogata jest w substancje bakteriobójcze i witaminę C, dzięki czemu jest dobra na przeziębienie i poprawia
odporność.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cebula - na wagę
Marka: Cebula
Przechowywanie: Nieobraną cebulę zalecamy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Obrana cebula
powinna być przechowywana w lodówce w szczelnym pojemniku.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cebula

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Dynia makaronowa* - produkt ważony, opak ok. 2kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dynia to warzywo bogate w witaminy i minerały, zwłaszcza niezbędny mężczyznom cynk, a przy tym ma niewiele kalorii. Zaletą Dynii jest nie
tylko wspaniały smak, ale może też pełnić funkcje dekoracyjne.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dynia makaronowa na wagę
Marka: Dynia
Przechowywanie: Dynię można trzymać w temperaturze pokojowej przez kilka tygodni z dala od bezpośrednich promieni słonecznych.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Dynia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę
odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu zamówienia.

Proste Historie - Frytki Oryginal. ziemniaczane proste podsmażone 750 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 761 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Opis produktu: Produkt certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
Marka standaryzowana: Proste Historie
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. W piekarniku:. Zamrożoną porcję frytek rozłożyć na blasze piekarnika podgrzanego
uprzednio do temperatury 220°C (z funkcją termoobiegu 200°C). Piec 18-20 minut, do uzyskania właściwej chrupkości i koloru. W czasie
pieczenia frytki kilkakrotnie przemieszać. Gotowe w 18-20 minut. . W głębokim oleju:. Zamrożoną porcję frytek wrzucić na głęboki olej
podgrzany uprzednio do temperatury 175°C. Smażyć około 4 minut, do uzyskania właściwej chrupkości i koloru. Gotowe w 4 minuty. . Na

patelni:. Zamrożoną porcję frytek wrzucić na patelnię z cienką warstwą mocno rozgrzanego oleju. Smażyć około 10-15 minut, do uzyskania
właściwej chrupkości i koloru. Frytki w trakcie smażenia należy obracać. Gotowe w 10-15 minut. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Frytki ziemniaczane proste podsmażone. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej obok w polu kodowym. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
536 kJ/ 128 kcal
Tłuszcz
3,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,4 g
Węglowodany
20 g
w tym cukry
0,4 g
Białko
2,4 g
Sól
0,04 g
Opakowanie 750 g zawiera 5 sugerowanych porcji produktu.
w porcji 150 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 804 kJ/ 192 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, olej słonecznikowy
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-097-004,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% polskich ziemniaków, na oleju słonecznikowym, produkt bezglutenowy
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Łaciata - Śmietanka UHT do kawy 10% tłuszczu 10 x 10 ml

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 115 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Łaciata
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietanka UHT do kawy.
Marka: Łaciata
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż +25°C.
Wartości odżywcze
w 100 ml produktu:
wartość energetyczna
496 kJ/120 kcal
tłuszcz w tym
10 g
- kwasy tłuszczowe nasycone6,0 g
węglowodany w tym
4,5 g
- cukry
4,5 g
białko
2,9 g
sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, stabilizator: karagen

Przechowywanie i stosowanie

Dr. Oetker - Drożdże instant 7g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 8 g

Opis produktu: Do wypieków drożdżowych stosuj naturalne Drożdże suche instant Dr. Oetkera:. - sprawiają, że ciasto jest spulchnione i
wyrośnięte. - idealna alternatywa dla drożdży świeżych. - bez potrzeby przygotowywania rozczynu i przechowywania w lodówce. -

proste użycie, tylko wsyp do mąki. - porcja 7 g wystarcza na ok. 500 g mąki. - porcja 7 g Drożdży suszonych odpowiada 25 g drożdży
świeżych.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Niemczech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Drożdże suszone instant.
Marka: Dr. Oetker
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: drożdze suszone (Saccharomyces cerevisiae), emulgator (monostearynian sorbiolu)
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: 1. Sporządzenie rozczynu nie jest konieczne z wyjątkiem ciast z dużą ilością bakalii. Zawartość torebki
wystarczy dokładnie wymieszać z mąką. 2. Dodać pozostałe składniki wg stosowanego przepisu i dokładnie wyrobić ciasto. Wyrobione
ciasto pozostawić w cieple do wyrośnięcia. Piec zgodnie z przepisem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez przygotowywania rozczynu, suszone - tylko wymieszać z mąką

Bułka kajzerka 50g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może dodatkowo zawierać: ŻYTO, SOJĘ, SEZAM JAJA, ORZESZKI ARACHIDOWE
Opis produktu: Mała, okrągła bułka z charakterystycznymi pięcioma promienistymi bruzdami na wierzchu. Jest miękka i puszysta, a jej
chrupiąca skórka zachęca do przygotowywania jej nie tylko w formie codziennych kanapek
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka kajzerka
Marka: Pieczywo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1184 kj / 323 kcal
Tłuszcz
1,49 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,49 g
Węglowodany
56 g
- w tym cukry
1,2 g
Białko
9,8 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, sól, cukier,MASŁO- z MLEKA, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Bagietka 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może dodatkowo zawierać: OWIES, ŻYTO, SOJĘ, SEZAM, JAJA, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, JĘCZMIEŃ

Opis produktu: Popularna, zrobiona z długiego i cienkiego pieczywa. Nazywa się ją również bułką francuską lub paryską. Sprawdzi się do
domowych zapiekanek czy też kanapek z wieloma dodatkami
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bagietka
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze

w 100g

Wartość energetyczna
1233 kj / 274 kcal
Tłuszcz
1,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
59 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
9,5 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Składniki: mąka PSZENNA, woda, drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Kinder - Surprise czekoladowe jajko z niespodzianką 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 34 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Kinder
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Niespodzianka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Słodkie jajko z niespodzianką pokryte czekoladą mleczną.
Marka: Kinder
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: OSTRZEŻENIE. ZAWIERA ZABAWKĘ. MAŁE CZĘŚCI. ZALECANY NADZÓR OSOBY
DOROSŁEJ.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. .
Wartości odżywcze
Energia

Średnia wartość odżywcza (100 g):
2302 kJ/552 kcal

Tłuszcz
34,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone22,6 g
Węglowodany
52,3 g
w tym cukry
52,1 g
Białko
8,1 g
Sól
0,323 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada MLECZNA 47% (cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA, emulgator:
LECYTYNY (SOJA); wanilina), MLEKO odtłuszczone w proszku (17%), cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), MASŁO
odwodnione, emulgator: LECYTYNY (SOJA), wanilina, Składniki MLEKA: 32% - Składniki KAKAO: 15%

Przechowywanie i stosowanie

Ferrero - Raffaello 15 szt. 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Raffaello
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupiący wafelek z kokosem i całym migdałem w środku.
Marka: Raffaello
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal) 2606 / 628
Tłuszcz (g)
48,6
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 29,7
Węglowodany (g)
38,3
w tym cukry (g)
33,3
Białko (g)
7,2

Sól (g)

0,305

Zdrowie i styl życia
Skladniki: suszony KOKOS (25,5%), tłuszcze roślinne (palmowy, shea), cukier, MIGDAŁ (8%), MLEKO odtłuszczone w proszku,
SERWATKA w proszku, mąka PSZENNA, skrobia z tapioki, emulgator: LECYTYNY (SOJA), aromaty, substancja spulchniająca
(wodorowęglan sodu), sól

Przechowywanie i stosowanie

Kinder - 8 batoników mlecznej czekolady z nadzieniem 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera

Marka standaryzowana: Kinder
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Batonik z mlecznej czekolady z nadzieniem mlecznym (60 %).
Marka: Kinder
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal)
2360/566
Tłuszcz (g)
35
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)
22,6
Węglowodany (g)
53,5
w tym cukry (g)
53,3
Białko (g)
8,7
Sól (g)
0,313
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) Średnia wartość odżywcza batonik (12,5 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada MLECZNA 40 % (cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA, emulgator:
LECYTYNY (SOJA); wanilina), cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku (18 %), olej palmowy, MASŁO odwodnione, emulgator:
LECYTYNY (SOJA), wanilina, Składniki MLEKA: 33 % - Składniki KAKAO: 13 %

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Kinder Logic. Świat zdaniem Twojego dziecka. Tysiące nagród do wygrania.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Oskroba - Chleb graham krojony 330g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 355 g
Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Żyto - Zawiera, Soja - Może zawierać,
Sezam - Może zawierać
Marka standaryzowana: Oskroba

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb pszenno-żytni, krojony
Marka: Oskroba
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
939 kJ/222 kcal
Tłuszcz
2,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
41 g
w tym cukry
0,5 g
Białko
7,3 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA (w tym graham 45,8%), woda, mąka ŻYTNIA, sól, kminek
Pozostale informacje: Jedna porcja (kromka) ok. 70 g zawiera: energia 657 kJ 155 kcal 8%*, tłuszcz 1,5 g 2%*, kw. tł. nasycone 0,2 g
1%*, cukry 0,3 g 0%*, sól 0,85 g 14%*, *% RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na naturalnym zakwasie, bez drożdży, bez polepszaczy, bez substancji konserwujących

Łaciata - Śmietanka 30% UHT 500 ml

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Łaciata
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietanka UHT zawartość tłuszczu 30%.
Marka: Łaciata
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu:
wartość energetyczna
1204 kJ/292 kcal
tłuszcz w tym:
30 g
- kwasy tłuszczowe nasycone19 g
węglowodany w tym:
3,3 g
- cukry
3,3 g
białko
2,2 g
sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, stabilizator: E407, zawartość tłuszczu 30%
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047,
Przygotowanie i stosowanie: Przed ubiciem schłodzić przez minimum 12 godzin w temperaturze poniżej +6°C. Wstrząsnąć przed
otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: idealna do deserów, sosów i kremów, schłodzić przed ubiciem <6°C, polskie z natury, bez GMO - z polskiego mleka od krów
karmionych paszami wolnymi bez GMO
Dodatkowe informacje: www.najlepszewkuchni.pl. www.facebook.com/mlekpol.

Oskroba -Chleb żytni razowy owsiany krojony 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 432 g
Zalecenia dla alergikow: Owies - Zawiera, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Żyto Zawiera, Soja - Może zawierać, Sezam - Może zawierać
Marka standaryzowana: Oskroba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb pełnoziarnisty foremkowy z ziarnami owsa i żyta - razowy, krojony
Marka: Oskroba
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
996 kJ/236 kcal
Tłuszcz
2,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
44 g
w tym cukry
0,6 g
Białko
6,1 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŻYTO krojone 25%, woda, mąka ŻYTNIA razowa 21%, OWIES gnieciony 18,5%, płatki ziemniaczane, sól
Pozostale informacje: Jedna kromka (około 80 g) zawiera: energia 797 kJ 189 kcal 9%*, tłuszcz 2,2 g 3%*, kw. tł. nasycone 0,1 g 1%*,
cukry 0,5 g 1%*, sól 1,1 g 18%*, *% RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na naturalnym zakwasie, bez drożdży, bez polepszaczy, bez substancji konserwujących

Hortex - Marchewka mini 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Marchewki mini to słodsza odmiana tradycyjnej marchewki. Świetnie smakują nie tylko ugotowane ale również upieczone
np. z dodatkiem miodu i cynamonu.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować. Garnek: W garnku stopić łyżkę masła, wsypać zawartość opakowania i podlać niewielką ilością wody. Posolić i
gotować na wolnym ogniu ok. 10 minut. Podawać z masłem i posiekaną natką. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marchewka mini. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
127 kJ / 30 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
4,6 g
w tym cukry
4,3 g
Błonnik
3,2 g
Białko
0,9 g
Sól
0,17 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: marchew mini
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Hortex - Fasolka szparagowa żółta 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 472 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Tradycyjny, popularny smak. Idealny jako lekka przekąska lub dodatek do dań głównych oraz zup.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Garnek: Zawartość torebki wsypać do garnka z lekko osoloną, wrzącą wodą. Gotować do miękkości
ok. 8-12 minut, odcedzić. Fasolę podawać polaną stopionym masłem i zrumienioną tartą bułką lub z sosem holenderskim. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fasolka szparagowa żółta. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C 4 dni. ** -12°C 1 miesiąc. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
129 kJ / 31 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,3 g
w tym cukry
0,6 g
Błonnik
3,5 g
Białko
2,2 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: fasola szparagowa

Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na: www.hortex.pl.

Hortex - Groszek zielony 450g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Groszek zielony idealnie nadaje się zarówno do dań, oraz jako składnik past kanapkowych, zup kremów i sałatek. Ziarna
groszku są soczyste, delikatne i słodkie, przez co przypadną do gustu nawet najbardziej wybrednym smakoszom lubiącym kulinarne
urozmaicenia.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Garnek: Zawartość opakowania wsypać do garnka z lekko osoloną, wrzącą wodą. Gotować do
miękkości ok. 6-9 minut, odcedzić. Podawać polany roztopionym masłem lub zasmażany ze śmietaną. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Groszek zielony. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). *-6°C 4 dni. ** -12°C 1 miesiąc. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
349 kJ / 83 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
10,5 g
w tym cukry
3,8 g

Błonnik

5,8 g

Białko
Sól

6,4 g
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: groch zielony
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na: www.hortex.pl.

Oskroba- strucla z nadzieniem wiśniowym 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Z dodatkiem masła bez tłuszczów utwardzonych z kawałkami owoców
Informacje dot stylu zycia: Substancje konserwujące: Nie zawiera
Warunki przechowywania: Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Strucla drożdżowa z nadzieniem wiśniowym.
Marka: Oskroba
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
W 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1365 kJ/325 kcal
Tłuszcz
7,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
58 g
- w tym cukry
24 g
Białko
5,7 g

Sól

0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA nadzienie (wiśnia mrożona 16,0%, przecier jabłkowy, cukier, skrobia modyfikowana, przecier śliwkowy,
przecier aroniowy, przecier wiśniowy 0,3%, pektyny - substancja żelująca, kwas cytrynowy - regulator kwasowości), cukier, olej
rzepakowy, JAJA, serwatka w proszku (z MLEKA), MASŁO 1%, drożdże, sól, woda, karoteny – barwnik, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Oskroba- strucla z nadzieniem truskawkowym 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Z dodatkiem masła bez tłuszczów utwardzonych z kawałkami owoców

Informacje dot stylu zycia: Substancje konserwujące: Nie zawiera
Warunki przechowywania: Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Strucla drożdżowa z nadzieniem truskawkowym
Marka: Oskroba
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1233 kJ/ 293 kcal
Tłuszcz
6,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
51 g
- w tym cukry
25 g
Białko
5g
Sól
0,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, nadzienie (truskawka mrożona 16,8%, przecier jabłkowy, skrobia modyfikowana, przecier aroniowy,
przecier śliwkowy, przecier wiśniowy, cukier, pektyny - substancja żelująca, kwas cytrynowy - regulatory kwasowości, cukier, olej
rzepakowy, JAJA, serwatka w proszku (z MLEKA), MASŁO, 1%, drożdze, sól, woda, karoteny – barwnik, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Woolite - Dark Keratin płyn do prania ciemnych tkanin, 1,8l
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Woolite

Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dark Keratin płyn do prania ciemnych tkanin, 30 prań
Marka: Woolite
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Woolite Czerń, Ciemne Kolory & Jeans z Keratyną. Płyn do prania tkanin. Uwaga. Działa drażniąco na
oczy. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego
samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę.
Przechowywanie: Data ważności: 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15%: anionowe środki powierzchniowo czynne, <5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, enzymy,
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, kompozycja zapachowa
Przygotowanie i stosowanie: Zawsze stosuj zalecenia producentów odzieży, zwłaszcza dotyczące temperatury prania. Pierz nowe
ubrania za pierwszym razem osobno. Piorąc automatycznie, wlewaj płyn do szuflady pralki bądź wkładaj w dozowniku bezpośrednio do
bębna. Po praniu dokładnie umyj ręce.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu. Więcej informacji na: www.rbeuroinfo.com.

Zott - Pudding czekoladowo waniliowy 4 x 125 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Budyń o smaku czekoladowym z sosem o smaku waniliowym (36%).
Marka: Zott Serduszko
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
338 kJ/80 kcal
tłuszcz
0,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
węglowodany
16,5 g
- w tym cukry
12,5 g
białko
1,3 g
sól
0,63 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SERWATKA, MLEKO, cukier, skrobia modyfikowana, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (0,7%), skrobia,
MLEKO w proszku odtłuszczone, substancja zagęszczająca: E 407, aromat, barwnik: E 160a

Przechowywanie i stosowanie

Zott - Monte drink 4 x 95 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny z czekoladą i orzechami laskowymi. Produkt UHT.
Marka: Zott Monte
Oswiadczenia zywieniowe: źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 ml:
wartość energetyczna
349 kJ / 83 kcal
tłuszcz
2,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
węglowodany
11,7 g
- w tym cukry
10,2 g
białko
4,0 g
sól
0,18 g
Wapń
120 mg (15%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier, MLEKO w proszku odtłuszczone, czekolada w proszku (0,9%), zmielone ORZECHY LASKOWE (0,7%),
skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: karagen, aromat
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia

Zott - Pudding waniliowy z sosem malinowym 4 x 125 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Budyń o smaku waniliowym z sosem malinowym (36%).
Marka: Zott Serduszko
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
302 kJ/71 kcal
tłuszcz
0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
węglowodany
15,9 g
- w tym cukry
12,1 g
białko
0,7 g
sól
0,45 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SERWATKA, woda, MLEKO, cukier, skrobia modyfikowana, sok malinowy z koncentratu (0,9%), substancja zagęszczająca: E
407, MLEKO w proszku odtłuszczone, skrobia, aromat, barwniki: E 120, E 160a
Pozostale informacje: Masa netto: 4 x 125 g = 500 g e,

Przechowywanie i stosowanie

)ACT BIEZ.W ROL.Z WLOK.CZER.4,8X0,3 Bieżnik stołowy. Czerwony 4.8 x 0.3 m
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary: 4,8 m x 0,38 m

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Belgii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bieżnik stołowy, Czerwony
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bracia Koral - Lody jak dawniej śmietankowe z wiśniami 900ml

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może
zawierać
Marka standaryzowana: Bracia Koral

Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Lody jak dawniej
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody śmietankowe z wiśniami i wkręconym sosem wiśniowym.
Marka: Bracia Koral
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: „Mimo zachowania najwyższej staranności podczas drylowania wiśni produkt może zawierać pestki z
wiśni lub ich fragmenty".
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna
983 kJ / 235 kcal
tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,1 g
węglowodany
29 g
- w tym cukry
27 g
białko
2,7 g
sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: odtworzone MLEKO odtłuszczone, ŚMIETANKA 16%, wiśnie kandyzowane 12% (wiśnie, cukier, syrop glukozowy,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier, sos wiśniowy 8% (cukier, woda, wiśnia 13%, substancje zagęszczające: skrobia
modyfikowana, pektyny; barwnik: betanina, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, koncentrat soku z czarnej marchwi, aromat),
MASŁO, syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, glukoza, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, guma guar, aromat, barwnik: annato
Pozostale informacje: Zawartość netto 550 g / 900 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na śmietance
Dodatkowe informacje: Odnawialne od 20% do 50%.

Bracia Koral - Lody jak dawniej bakaliowe 900 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam Może zawierać, Orzechy włoskie - Zawiera
Marka standaryzowana: Bracia Koral
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Lody jak dawniej
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody bakaliowe (bakalie 8%).
Marka: Bracia Koral
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: „Mimo zachowania najwyższej staranności podczas sortowania orzecha włoskiego produkt może
zawierać łupiny lub ich fragmenty".
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna
1077 kJ / 258 kcal
tłuszcz
15 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,6 g
węglowodany
27 g
- w tym cukry
23 g
białko
3,7 g
sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: odtworzone MLEKO odtłuszczone, ŚMIETANKA 18%, cukier, MASŁO, syrop glukozowy, rodzynki 5%, MLEKO w
proszku odtłuszczone, ORZECHY WŁOSKIE kandyzowane 3% (ORZECH WŁOSKI, cukier, syrop glukozowy), glukoza, emulgator:
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, guma guar, aromat, barwnik: annato
Pozostale informacje: Zawartość netto 550 g / 900 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na śmietance
Dodatkowe informacje: Odnawialne od 20% do 50%.

Bułki Hamburger Skoga 212 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 228 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, SEZAM - Zawiera, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Schulstad
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: UE
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Po wyjęciu z opakowania bułkę opiekamy w piekarniku w temperaturze 230°C przez
około 1-2 minuty. Następnie wkładamy ulubione dodatki. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułki pszenne posypane sezamem do przygotowywania hamburgerów.
Marka: Schulstad
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze < 25 °C. Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 24
godzin.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna 1217 kJ / 288 kcal
Tłuszcz
4,3 g
w tym kwasy nasycone0,6 g
Węglowodany
54 g
w tym cukry
8,9 g
Błonnik
2,0 g
Białko
7,7 g
Sól
0,97 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: mąka PSZENNA, woda, cukier, drożdże, NASIONA SEZAMU 2 %, olej rzepakowy, fermentowana mąka PSZENNA, sól,
środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej. Masa netto: 212 g (4 x 53 g),

Przechowywanie i stosowanie

Skoga - Bułki Hamburger Skoga Maxi 328 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 356 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, SEZAM - Zawiera, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Schulstad
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Miejsce pochodzenia: UE
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Po wyjęciu z opakowania bułkę opiekamy w piekarniku w temperaturze 230 °C
przez około 1-2 minuty. Następnie wkładamy ulubione dodatki. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułki pszenne posypane sezamem do przygotowywania hamburgerów.
Marka: Schulstad
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze < 25 °C. Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 24
godzin.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna 1217 kJ / 288 kcal
Tłuszcz
4,3 g
w tym kwasy nasycone0,6 g
Węglowodany
54 g
w tym cukry
8,9 g
Błonnik
2,0 g
Białko
7,7 g
Sól
0,97 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, cukier, drożdże, NASIONA SEZAMU 2 %, olej rzepakowy, fermentowana mąka PSZENNA, sól,
środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej. Masa netto: 328 g (4 x 82 g),

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kasztany jadalne

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan -Kukurydza super słodka 340 g /285 g
Opis Produktu
Opis produktu: Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry
Pole rezerwowe 20: Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce w pojemniku niemetalowym i spożyć w ciągu 48 godzin

Uzytkowanie i przechowywanie: Spożywać po odsączeniu zalewy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Węgrzech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kukurydza super słodka konserwowa pakowana próżniowo. Produkt sterylizowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
373 kJ/ 89 Kcal
Tłuszcz
2,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
4,9 g
Błonnik
3,8 g
Białko
2,9 g
Sól
0,43 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziarno KUKURYDZY, woda, sól

Przechowywanie i stosowanie

Figa - 1 sztuka około 80g
Opis Produktu

Rozszerzona nazwa produktu: figa sztuka

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: sztuka około 80 g
Marka: Fresh World

Zdrowie i styl życia
Skladniki: figa

Przechowywanie i stosowanie

Tchibo - Kawa Family rozpuszczalna 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 614 g

Opis produktu: Jeszcze lepsza jakość - kawa liofilizowana. Tchibo Family, skomponowana z naturalnie mocnych ziaren, to kawa o
pobudzającym smaku i intensywnym aromacie.
Marka standaryzowana: Tchibo
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa rozpuszczalna
Marka: Tchibo Family
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po użyciu, szczelnie zamknij słoik.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
-

100 g kawy rozpuszczalnej
125 kcal
520 kJ

Białko

15,9 g

Węglowodany
2,6 g
w tym cukry
2,6 g
Tłuszcz
0,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Błonnik pokarmowy
24,8 g
Sód
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kawy naturalnej
Pozostale informacje: Opakowanie wystarcza na ok. 120 filiżanek kawy.
Przygotowanie i stosowanie: W zależności od preferencji, wsyp do filiżanki jedną lub więcej łyżeczek kawy rozpuszczalnej Tchibo i zalej
gorącą, ale nie wrzącą wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jeszcze lepsza jakość, pobudzający smak, moc aromatu

Figaro - Oliwki zielone drylowane 340/160 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 577 g
Marka standaryzowana: Figaro
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Hiszpanii.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oliwki zielone drylowane - królewskie
Marka: Figaro
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Oliwki są mechanicznie drylowane i mogą zawierać pestki lub ich fragmenty!.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 7 dni.

Wartości odżywcze w 100 g
Energia
537 kJ/129 kcal
Tłuszcz
13 g
W tym kwasy nasycone2,4 g
Węglowodany
0,0 g
W tym cukry
0,0 g
Błonnik
2,5 g
Białko
1,2 g
Sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oliwki, woda, sól, regulatory kwasowości: kwas mlekowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie

Henglein - Świeże ciasto filo. 7 arkuszy ciasta 300 g
Opis Produktu
Waga: -

Zalecenia dla alergikow: Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Ciasto filo składa się z cienkich arkuszy ciasta i świetnie nadaje się do przygotowania takich dań jak burek, strudel,
zapiekanka, lasagne lub ciasteczka na słodko lub słono.
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Świeże ciasto filo, 7 arkuszy ciasta. Półprodukt garmażeryjny chłodzony.
Marka: Henglein
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1180 kJ/280 kcal
Tłuszcz
0,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
58 g
w tym cukry
4,0 g
Białko
8,1 g
Sól
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, sól, emulgator: lecytyny (SOJA), substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości:
cytryniany potasu, octany sodu, środek do przetwarzania mąki (polepszacz): L-cysteina, skrobia kukurydziana
Przygotowanie i stosowanie: Zużyć zaraz po otwarciu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

Henglein - Ciasto na tartę 250g
Opis Produktu
Opis produktu: Średnica 32 cm. Świeże ciasto na tartę jest starannie wykonane z najlepszych składników. Rygorystyczna kontrola
wszystkich procesów produkcji zapewnia powtarzalną wysoką jakość produktu
Uzytkowanie i przechowywanie: Zużyć zaraz po otwarciu.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech
Przygotowanie: Składniki: 2 cebule, 150 g szynki gotowanej, 1 czerwona papryka, 200 g brokułów, wiązka zielonej pietruszki, 4 jajka, 200
ml słodkiej śmietany, 200 g startego sera żółtego, sól, pieprz, czarny kminek, czosnek

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto na tartę, okrągłe na papierze do pieczenia. Półprodukt garmażeryjny chłodzony
Marka: Henglein
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1618 kJ/ 387 Kcal
Tłuszcz
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,9 g
Węglowodany
41 g
- w tym cukry
3,2 g
Błonnik
2,2 g
Białko
6,4 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, tłuszcz palmowy, olej słonecznikowy, glukoza, sól spożywcza, alkohol etylowy, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: Cebule, szynkę, paprykę i brokuły pokroić w kostkę. Pietruszkę poszatkować.
Wymieszać z pozostałymi składnikami i doprawić. Natłuszczone dno foremki i boki wyłożyć ciastem, nakłuć widelcem i zalać nadzieniem.
Włożyć do nagranego piekarnika na 180’C i piec przez około 30 minut na złoto brązowy kolor. Serwować np. z zieloną sałatą

Przechowywanie i stosowanie

Luisiana Gold - Sos Chilli pikantny 57 ml
Opis Produktu
Jednostka opisowa: ml

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w USA

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oryginalny sos chili z papryki tabasco
Marka: Luisiana Gold

Zdrowie i styl życia

Skladniki: papryka chili 58%, papryka tabasco 18%, ocet winny, sól
Przygotowanie i stosowanie: Niezbędny do drinków, doskonały do sosów, zup, pizzy, makaronów oraz dań mięsnych i drobiowych

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Blok techniczny biały A4 10 arkuszy
Opis Produktu
Opis produktu: 10 kartkowy (Blok w kilku wersjach kolorystycznych. Wersje kolorystyczne wydawane losowo)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Blok techniczny A4
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

BALONY MODELINOWE (12SZT.) Balony do modelowania
Opis Produktu
Podmarka: Party Time
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Balony modelinowe

Marka: Arpex

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Pronto - Aerozol do mebli do różnych powierzchni 250ml

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 398 g

Opis produktu: Pronto Multi surface przeciw kurzowi w aerozolu delikatnie czyści większość twardych powierzchni bez uszkodzeń,
usuwając kurz i brud bez pozostawiania smug. Odpowiednie do: granitu, kwarcu, chromu, stali nierdzewnej, szkła, luster, zabezpieczonego
drewna, laminatu drzewnego, tworzyw sztucznych, elektroniki i innych powierzchni. Usuwa: kurz, odciski palców i smugi.
Marka standaryzowana: Pronto
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pronto
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pronto Multi surface przeciw kurzowi w aerozolu. Uwaga. Zawiera: 2-metylo-2H-izotiazol-3-on.
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady
lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością
wody z mydłem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik
usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po
zużyciu. Stosować rękawice ochronne. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i
chłodnym miejscu. 2% masowych zawartości jest łatwopalne.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, kompozycja zapachowa, Linalool, Methylisothiazolinone
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Przeczytać etykietę przed użyciem. Nie przekręcać nakrętki. Dobrze wstrząsnąć. Trzymając
aerozol pionowo spryskać powierzchnię z odległości ok. 20 cm lub bezpośrednio na ściereczkę. Aby uzyskać najlepszy efekt zetrzeć
natychmiast miękką, czystą ściereczką. Nie należy używać na niezabezpieczonym drewnie, podłogach, wannach. Przed zastosowaniem
sprawdzić działanie w mało widocznym miejscu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: delikatnie czyści bez smug i osadów!
Dodatkowe informacje: www.scjproducts.info. www.scjohnson.com.

CZAPECZKA HOLOGRAF 6CALI 1SZT 1SZT PARTY TIME Czapka holograficzna
Opis Produktu

Opis produktu: Z gumką
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czapka holograficzna
Marka: ARPEX

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Muller - Oats n Milk chocolate 160 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 174 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Zawiera, Łubin - Może zawierać, MLEKO - Zawiera,
GORCZYCA - Może zawierać, OWIES - Zawiera, SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Oats!
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Owsianka - pełnoziarniste płatki owsiane z mlekiem i 18 % sosem o smaku czekoladowym.
Marka: Müller
Oswiadczenia zywieniowe: źródło błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna

429 kJ/102 kcal

Tłuszcz
2,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
15,2 g
w tym cukry
10,1 g
Błonnik
2,2 g
Białko
3,3 g
Sól
0,19 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne, MAŚLANKA, woda, pełnoziarniste płatki OWSIANE 5,7 %, cukier, czekolada w proszku 2,1 % (cukier,
KAKAO), skrobia, inulina, JAJA, czekolada 0,1 %, substancja zagęszczająca: karagen, substancja stabilizująca: chlorek wapnia, sól, aromat,
Zawartość składników MLECZNYCH min. 64 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło błonnika

Dr.Oetker - Budyń waniliowy 40g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Z pewnością pamiętasz z dzieciństwa wspaniały zapach ciepłego budyniu, który gotowała mama czy babcia. Budyń Dr.
Oetkera to doskonały deser dla Twojej rodziny i świetny pomysł na smaczny podwieczorek dla dzieci. Pełny smak i aksamitna
konsystencja zadowolą każdego smakosza. Budynie są także wspaniałym dodatkiem do ciast i deserów. Na ich bazie możesz przygotować
lekkie torty, serniki, babeczki lub różnego rodzaju desery i naleśniki. Spróbuj wszystkie smaki! Co wyróżnia budynie Dr. Oetkera:. - pełny
smak. - aksamitna konsystencja. - idealny dodatek do ciast i deserów.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Budyń w proszku.
Marka: Dr. Oetker

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Energia
Energia
Tłuszcz
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
Węglowodany
w tym Cukry
Białko
Sól
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
kcal).
Przygotowany budyń można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 142 g

Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2% tł.): 100
g
381 kJ
90 kcal
1,8 g
1,0 g
16 g
9,6 g
3,0 g
0,10 g
1 porcja = 142 g
542 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, aromaty, barwnik (karoteny), EKSTRAKT wanilii
Przygotowanie i stosowanie: Na 0,5 l mleka, 1. Z 0,5 l zimnego mleka odlej ćwierć szklanki i rozmieszaj w nim zawartość torebki dodając
2 łyżki (ok. 30 g) cukru. 2. Pozostałe mleko zagotuj. Do gotującego się mleka wlej rozmieszany proszek z cukrem i ciągle mieszając, zagotuj.
3. Gotowy budyń wlej do salaterek. Budyń można spożywać na ciepło lub na zimno.

Przechowywanie i stosowanie

Dr.Oetker - Budyń śmietankowy 40g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Z pewnością pamiętasz z dzieciństwa wspaniały zapach ciepłego budyniu, który gotowała mama czy babcia. Budyń Dr.
Oetkera to doskonały deser dla Twojej rodziny i świetny pomysł na smaczny podwieczorek dla dzieci. Pełny smak i aksamitna
konsystencja zadowolą każdego smakosza. Budynie są także wspaniałym dodatkiem do ciast i deserów. Na ich bazie możesz przygotować
lekkie torty, serniki, babeczki lub różnego rodzaju desery i naleśniki. Spróbuj wszystkie smaki! Co wyróżnia budynie Dr. Oetkera:. - pełny
smak. - aksamitna konsystencja. - idealny dodatek do ciast i deserów.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Budyń w proszku.
Marka: Dr. Oetker
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Energia
Energia
Tłuszcz
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
Węglowodany
w tym Cukry
Białko
Sól
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
kcal).
Przygotowany budyń można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 142 g

Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2% tł.): 100
g
382 kJ
90 kcal
1,8 g
1,1 g
16 g
9,6 g
3,0 g
0,10 g
1 porcja = 142 g
542 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, aromaty, 0,3% ŚMIETANKA w proszku, barwnik (RYBOFLAWINY)
Przygotowanie i stosowanie: Na 0,5 l mleka, 1. Z 0,5 l zimnego mleka odlej ćwierć szklanki i rozmieszaj w nim zawartość torebki, dodając
2 łyżki (ok. 30 g) cukru. 2. Pozostałe mleko zagotuj. Do gotującego się mleka wlej rozmieszany proszek z cukrem i ciągle mieszając, zagotuj.
3. Gotowy budyń wlej do salaterek. Budyń można spożywać na ciepło lub na zimno.

Przechowywanie i stosowanie

Dr.Oetker - Galaretka truskawkowa 77g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 82 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Kolorowe galaretki Dr. Oetkera idealnie podkreślają smak owoców. Na ich bazie można przygotować orzeźwiający,
owocowy deser, świetnie się również sprawdzą jako dekoracja lodów i róznego rodzaju ciast. Będą elegancką dekoracją do serników na
zimno, owocowych tortów, tart, ciast z biszkoptem oraz kruchych babeczek. Ich wesołe kolory, owocowy aromat oraz orzeźwiający smak
sprawiają, że są wspaniałym pomysłem na letnie przyjęcia. Spróbuj wszystkie smaki!. Co je wyróżnia:. - orzeźwiający, owocowy smak. lekka konsystencja. - wspaniale eksponują owoce. - idealne do ciast i deserów.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Galaretka w proszku na 500 ml wody.
Marka: Dr. Oetker
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g
Energia
221 kJ
Energia
52 kcal
Tłuszcz
0g
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
0g
Węglowodany
11,0 g
w tym Cukry
11,0 g
Białko
1,7 g
Sól
0g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 1 porcja = 144 g
4 porcje po 144 g
318 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, żelatyna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, EKSTRAKT z czarnej marchwi i hibiskusa, barwnik
(karoteny)
Przygotowanie i stosowanie: 1. Zagotuj wodę i odmierz 500 ml. 2. Zawartość torebki wsyp do wody i dokładnie wymieszaj, aż do
rozpuszczenia (nie gotuj). 3. Galaretkę wlej do salaterek lub do szklanej misy i po wystudzeniu wstaw do lodówki do stężenia. W czasie
upałów użyj mniej wody. Pamiętaj, że świeże owoce kiwi i ananasa uniemożliwiają tężenie galaretki.

Przechowywanie i stosowanie

Dr.Oetker - Sernik na zimno w proszku 195g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 208 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka w proszku do przyrządzenia masy sernikowej.
Marka: Dr. Oetker
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2% tł., serki homogenizowane waniliowe po
140 g, bez biszkoptów, owoców i galaretki) 100 g
Energia
601 kJ
Energia
142 kcal
Tłuszcz
3,8 g
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
2,9 g
Węglowodany
2,1 g
w tym Cukry
19 g
Białko
5,8 g
Sól
0,12 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2% tł., serki homogenizowane waniliowe po
osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
140 g, bez biszkoptów, owoców i galaretki) 1 porcja = ok. 81 g
1 porcja = ok. 81 g
487 kJ
Sernik można podzielić na 12 porcji
115 kcal
Wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, żelatyna, skrobia modyfikowana, syrop glukozowy, olej KOKOSOWY, SERWATKA w proszku (z MLEKA),
emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem MLEKOWYM), regulator kwasowości (kwas cytrynowy),
BIAŁKO MLEKA (zawiera LAKTOZĘ), aromaty

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez tłuszczów utwardzonych
Dodatkowe informacje: Sernik na zimno możesz przygotować na wiele sposobów. Przepisów szukaj na www.oetker.pl.

Muszynianka - Woda mineralna wysokozminer. 1.5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1552 g
Opis produktu: zawiera magnez, wapń i wodorowęglany. W toku produkcji wodę poddano procesowi napowietrzania i filtracji - częściowo
odgazowana. Woda wydobywana z otworów: P-1A, P-2, P-4, P-6, P-7, WK-1 w Muszynie. M-2, M-4, M-7 w Miliku, A-5 w
Andrzejówce.
Marka standaryzowana: Muszynianka
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda niskonasycona dwutlenkiem węgla do stężenia 1500 mg/l CO2.
Marka: Muszynianka
Oswiadczenia zywieniowe: zawiera magnez, wapń i wodorowęglany.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu.
Wartości odżywcze
Główne składniki mineralne
Kationy mg/l
magnezowy Mg 2+
128,3
wapniowy Ca 2+
208,0
sodowy Na +
87,8
potasowy K +
6,4
Aniony mg/l
wodorowęglanowy HCO3 1489,0
siarczanowy SO4 221,8
chlorkowy Cl 12,9
fluorkowy F 0,16
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych1954,36 mg/l
Składniki mineralne niezdysocjowane:
Kwas metakrzemowy -H2SiO3
39,28 mg/l
Suma składników stałych
1993,64 mg/l

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: częściowo odgazowana, zawiera magnez i wapń, Jakość Roku 2016 - złoto, Super Marka 2016 - Jakość, Zaufanie, Renoma, Q Certyfikat UE Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH - rekomendowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi - wspieramy Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi

Bic - Kredki Tropicolors z żywicy syntetycznej 12 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 77 g

Opis produktu: Żywe kolory.
Marka standaryzowana: Bic
Podmarka: Kids
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kredki bezdrzewne z żywicy syntetycznej.
Marka: BiC

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Vivera - Paluszki roślinne 189 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Wegańskie paluszki o wysokiej zawartości białka. Produkt wzbogacony o żelazo i witaminę B12. Chrupiącej panierce zawdzięcza apetyczny
wygląd, zachęcający do spróbowania. Dobry Wybór!. - 100 % wegański. - Wysoka zawartość białka. - Źródło witaminy B12 i żelaza.

Marka standaryzowana: Vivera
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 7
Uzytkowanie i przechowywanie: Przechowywać w lodówce
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Piecz w piekarniku rozgrzanym do temp. 225°C przez co najmniej 6 minut. Od postaci schłodzonej.
Smażyć w płytkim tłuszczu. Rozgrzej olej na patelni. Smaż na średnim ogniu przez co najmniej 6 minut, często obracając. Od postaci
schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wegańskie paluszki na bazie odtworzonego białka pszennego o smaku rybnym. Produkt wzbogacony w
żelazo i witaminę B12.
Marka: Vivera
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witaminy B12 i żelaza.
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze do 7°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna
1038 kJ/247 kcal
Tłuszcz
9,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,0 g
Węglowodany
25,9 g
w tym cukry
1,2 g
Błonnik
3,4 g
Białko
14 g
Sól
1,5 g
Żelazo
2,1 mg (15 %**)
Witamina B12
0,38 µg (15 %**)
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). RWS*
*RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
12 %

Zdrowie i styl życia
Skladniki: odtworzone BIAŁKO PSZENNE 50 %, bułka tarta ( mąka PSZENNA, drożdże, sól, papryka w proszku), olej słonecznikowy,
woda, mąka PSZENNA, ocet spirytusowy, substancja zagęszczająca (metyloceluloza), aromaty naturalne, skrobia PSZENNA, BŁONNIK
PSZENNY, sól, sól morska, olej lniany, BŁONNIK ziemiaczany, maltodektryna, skrobia kukurydziana, zioła i przyprawy, substancja
KONSERWUJĄCA (dioctan sodu), cebula w proszku, czosnek w proszku, żelazo, witamina B12
Pozostale informacje: Pakowane w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Podawać na ciepło!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100 % wegański, zawiera 14 % białka + witamina B12 & żelazo, smacznie i łatwo!
Dodatkowe informacje: Zmień świat. Kęs za kęsem. Dołącz do #GoodnessMoverment. Tak, dobra robota!. Dzięki temu produktowi
robisz sobie, zwierzętom i naszej planecie wielką przysługę!. Zainspirujmy więcej osób przyłączając się do akcji. #GoodnessMoverment
#MoreLifeLessMeat. Podziel się swoimi daniami!. Więcej przepisów. Śledź nas!. Facebook: Vivera. Instagram: @Vivera_pl. TikTok:
@Vivera_official.

Roleski - Musztarda sarepska 175g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 296 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Gorczyca - Zawiera
Marka standaryzowana: Firma Roleski
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musztarda sarepska.
Marka: Roleski
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
591 kJ/141 kcal
Tłuszcz
5,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
16 g

- w tym cukry

12 g

Białko
Sól

4,6 g
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, GORCZYCA, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy, ekstrakt kurkumy
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-002-004, 180 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: najlepsza do wędlin, bez konserwantów, bez glutenu, średnio ostra

Rabarbar* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rabarbar

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)POMPKA DO BALONÓW Do Balonów
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt występuje w różnych wersjach kolorystycznych, które wydawane są losowo
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pompka do balonów

Marka: Riethmuller

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

)BALONY MIX FIGUREK I KOL.20SZT. Mix różnych Figurek i Kolorów

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera LATEKS.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Malezja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Balony kolorowe 20 szt.
Marka: Riethmuller
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Dzieci w wieku poniżej 8 lat mogą udławić się lub ususić nie nadmuchanymi lub pękniętymi
balonami.Wymagany nadzór osoby dorosłej. Trzymaj nie nadmuchane ballony z dala od dzieci. Wyrzucaj natychmiast balony pęknięte.
Trzymaj nadmuchany balon w bezpiecznej odległości od oczu. Do nadmuchania balonów proszę użyć pompki.
Przechowywanie: Nie nadmuchane balony przechowywać z dala od dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: LATEKS naturalnego kauczuku
Zawartosc opakowania: 20 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Nussbeisser - Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 107 g

Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Unbranded
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Nussbeisser

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2335 kJ
Wartość energetyczna
560 kcal
Tłuszcz
36 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
14 g
Węglowodany
48 g
w tym cukry
47 g
Błonnik
3,9 g
Białko
7,8 g
Sól
0,28 g
Opakowanie zawiera 6 x 16,7 g.
Wartość odżywcza 16,7 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 390 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, ORZECHY LASKOWE (23%), miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w proszku,
SERWATKA w proszku (z MLEKA), tłuszcze roślinne (palmowy, shea), tłuszcz MLECZNY, emulgatory (LECYTYNY SOJOWE, E 476,
LECYTYNY słonecznikowe), aromat, Masa KAKAOWA w czekoladzie MLECZNEJ minimum 25%, Oprócz tłuszczu KAKAOWEGO
zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: od ponad 25 lat na polskim rynku, pyszne całe orzechy, wyjątkowy smak i chwila przyjemności

Tarta wieloowocowa 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera GLUTEN. Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY , SEZAM,
MLEKO I SOJĘ
Opis produktu: Kruche ciastka z nadzieniem i owocami. Zachwyca wyglądem jak i swoim smakiem. Świeże owoce zachęcają do
spróbowania. Świetnie sprawdzi się jako deser. Produkcja własna Auchan
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tarta wieloowocowa
Marka: Cukiernia
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt nie wskazany dla diabetyków
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +4'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
982 kj / 234 kcal
Tłuszcz
8,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,5 g
Węglowodany
35 g
- w tym cukry
23 g
Białko
2,9 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Owoce świeże w różnych proporcjach w sezonie let(winogrona, kiwi; sezonowo:truskawki,brzoskwinie, maliny), owoce z
syropu w różnychproporcjach w sezonie zimowym (brzoskwinie, ananasy,morele, gruszki, wiśnie), cukier, mąka PSZENNA(GLUTEN),
margaryna (olej palmowy i rzepakowy,częściowo utwardzony olej palmowy, woda, emulgatory -e471, e475, e322, sól, substancja
KONSERWUJĄCA -e200,regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat, barwnik-annato, przeciwutl - e304i, e306), masa
JAJOWA(JAJA), woda, skrobia, MLEKO w proszku (MLEKO), BIAŁKA MLEKA, tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, glukoza,sól,
emulgatory - LECYTYNA (SOJA), e472ab, substancje spulchniające - e450i, e500ii, substancja zagęszczająca - e401, e410, stabilizatore450,barwniki - RYBOFLAWINA, beta karoten, regulator kwasowości - e330, substancja żelująca - pektyny,substancja
KONSERWUJĄCA - e202, barwiące EKSTRAKTY roślinne, aromaty. Produkt zawiera GLUTEN

Przechowywanie i stosowanie

Helio - Orzeszki ziemne bez soli 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 206 g

Zalecenia dla alergikow: ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SEZAM - Może zawierać
Marka standaryzowana: Helio
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku soli

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia znajduje się na spodzie opakowania.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne smażone bez dodatku soli.
Marka: Helio
Oswiadczenia zywieniowe: Orzeszki ziemne smażone bez dodatku soli.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
2429 kJ/586 kcal
Tłuszcz
47 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,2 g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
6,3 g
Błonnik
7,2 g
Białko
25 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE blanszowane 98%, zawiera olej rzepakowy i/ lub słonecznikowy 2%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chałwa sezamowa z bakaliami 60g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY, MLEKO i SOJĘ

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Chałwa sezamowa z bakaliami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2246 kJ/ 539 Kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,9 g
Węglowodany
43 g
- w tym cukry
26 g
Białko
14 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga SEZAMOWA 49%, syrop glukozowy, cukier, rodzynki 6,1% (rodzynki, olej słonecznikowy), ORZESZKI
ARACHIDOWE 4,2%, olej rzepakowy, emulgator (E471), białko JAJA w proszku, ekstrakt z korzenia mydlnicy, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chałwa sezamowa kakaowa 60g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, MLEKO i SOJĘ

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chałwa sezamowa kakaowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna
2190 kJ/ 525 Kcal
Tłuszcz
31 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,9 g
Węglowodany
46 g
- w tym cukry
26 g
Białko
13 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga SEZAMOWA (49%), syrop glukozowy, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (4%), emulgator E471, białko
JAJA w proszku, ekstrakt z korzenia mydlnicy, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chałwa sezamowa z orzeszkami arachidowymi 60g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać inne ORZECHY, MLEKO i SOJĘ

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chałwa sezamowa z orzeszkami arachidowymi
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2323 kJ/ 558 Kcal
Tłuszcz
37 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,3 g
Węglowodany
40 g
- w tym cukry
22 g
Białko
15 g

Sól

0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga SEZAMOWA (49%), syrop glukozowy, cukier, ORZESZKI ARACHIDOWE (9,3%), olej rzepakowy, emulgator:
E471, białko JAJA w proszku, ekstrakt z korzenia mydlnicy, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Polsoja - BIO tofu naturalne pasteryzowane 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 244 g

Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - CZ-BIO-002 Rolnictwo UE, Certyfikat Agro Bio Test, PL-EKO-0713917
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Polsoja
Informacje dot stylu zycia: Organiczne, Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bio tofu naturalne. Produkt roślinny, pasteryzowany.
Marka: Polsoja
Oswiadczenia zywieniowe: źródło białka. niska zawartość tłuszczów nasyconych.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: 1-7°C. Należy spożyć w ciągu 48 godzin po otwarciu.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
506 kJ / 121 kcal
tłuszcz
7g
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
węglowodany
1,4 g
w tym: cukry
0,3 g

białko
sól

13 g
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, ziarno SOI*, substancja wiążąca - siarczan wapnia, *z upraw ekologicznych
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania: Tofu osuszyć, kroić w kostkę lub plastry. Smażyć, zapiekać lub grillować po
przyprawieniu lub zamarynowaniu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nie tylko dla wegan, ugotuj mnie, niska zawartość tłuszczów nasyconych, źródło białka

Auchan - Ser z mleka koziego plastry 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 114 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Holandii z mleka koziego pochodzącego z UE.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Holandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser z mleka koziego, półtwardy, podpuszczkowy, dojrzewający, w plastrach.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1589 kJ/384 kcal
Tłuszcz
31 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone21 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g

Białko
Sól

23 g
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO kozie, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: serowarskie specjały!

Auchan - Ser z mleka owczego w plastrach 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 124 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Hiszpanii z mleka owczego pochodzącego z UE.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser z mleka owczego, podpuszczkowy, dojrzewający, w plastrach.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1536 kJ/367 kcal
Tłuszcz
31 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone22 g
Węglowodany
1,0 g
w tym cukry
<0,5 g

Białko
Sól

21 g
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO owcze, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury bakterii kwasu mlekowego, sekwestrant: chlorek
wapnia
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: serowarskie specjały!

Auchan - Ser cheddar czerwony. twardy. podpuszczkowy. dojrzewający. w plastrach 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 164 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Irlandii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Irlandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser cheddar czerwony, twardy, podpuszczkowy, dojrzewający, w plastrach.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1650 kJ/390 kcal
Tłuszcz
32 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone20 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g

Białko
Sól

26 g
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: annato
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: oryginalny ser irlandzki!

Come a Casa - Lasagne Bolognese 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 434 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Come a Casa
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Aby zachować wszystkie walory smakowe produktu, zaleca się podgrzewanie w
tradycyjnym piekarniku. Ogólnie. Odgrzać w kuchence mikrofalowej. W kuchence mikrofalowej (900 W): Zdjąć folię i przezroczyste
opakowanie. Umieścić tackę na środku talerza kuchenki i podgrzewać przez 15 minut. Od postaci schłodzonej. Piec w piekarniku. W
tradycyjnym piekarniku: Rozgrzać piekarnik do temperatury 200°C. Zdjąć folię i przezroczyste opakowanie. Umieścić tackę na środkowej
kratce piekarnika i podgrzewać przez 25 minut. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lasagne Bolognese.
Marka: Come a Casa
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 h.
Wartości odżywcze
na 100 g:
Energia:
597 kJ / 143 kcal
Tłuszcz:
7,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:2,6 g

Węglowodany:
w tym cukry:
Białko:
Sól:

11 g
2,6 g
7,1 g
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, mięso wieprzowe 18%, mąka z PSZENICY durum, koncentrat pomidorowy 6%, SER ementaler 5%, olej rzepakowy,
cebula, mąka PSZENNA, przecier marchwiowy, skrobia modyfikowana, papryka czerwona, sól, MLEKO w proszku odtłuszczone,
SERWATKA w proszku (z MLEKA), bazylia 0,5%, czosnek, ŚMIETANKA w proszku, pieprz czarny 0,04%, rozmaryn, gałka
muszkatołowa
Pozostale informacje: Produkt chłodzony, pakowany w atmosferze ochronnej, gotowy do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie

Come a casa - Lasagne vege 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 430 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Come a Casa
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Odgrzać w kuchence mikrofalowej. W kuchence mikrofalowej (900 W): Zdjąć folię i przezroczyste opakowanie. Umieścić
tackę na środku talerza kuchenki i podgrzewać przez 15 minut. Dostosować czas ogrzewania do mocy kuchenki mikrofalowej. Od postaci
schłodzonej. Piec w piekarniku. W tradycyjnym piekarniku: Rozgrzać piekarnik do temperatury 200°C. Zdjąć folię i przezroczyste
opakowanie. Umieścić tackę na środkowej kratce piekarnika i podgrzewać przez 25 minut aż ser się stopi i przyrumieni. Od postaci
schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Come a Casa
Przechowywanie: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin. Przechowywać w temp. od 0°C do +6°C.
Wartości odżywcze

na 100 g:

Wartość energetyczna:

450 kJ/ 107 kcal

Tłuszcz:
3,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,2 g
Węglowodany:
13 g
w tym cukry:
4,4 g
Błonnik:
2,3 g
Białko:
4g
Sól:
0,75 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory 23%, cukinia 15%, woda, mąka z PSZENICY durum, bakłażan smażony 9,1% (bakłażan, olej słonecznikowy),
cebula, koncentrat pomidorowy, SER ementaler, papryka zielona, skrobia modyfikowana, czosnek, cukier, ocet winny, sól, bazylia 0,6%,
ocet winny, zioła, pieprz czarny 0,03%, pieprz cayenne
Pozostale informacje: Produkt chłodzony, pakowany w atmosferze ochronnej, gotowy do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie

)PP WAZON Ś4,5X18CM ADELA Wazon wąski
Opis Produktu
Opis produktu: Wazon Wąski

Rozszerzona nazwa produktu: Wazon wąski
Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wazon Wąski
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT SZKL.KOPULA DEK.25CM MAYA Wazon szklana kopuła wysokość 25 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Wazon szklana kopuła wysokość 25 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Wazon szklana kopuła wysokość 25 cm

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wazon szklana kopuła wysokość 25 cm
Marka: ACTUEL

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Musztarda sarepska 175 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musztarda sarepska
Marka: Auchan

Przechowywanie: Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu
przechowywać w lodówce
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
492 kJ/ 117 Kcal
Tłuszcz
4,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
15 g
- w tym cukry
11 g
Białko
4,6 g
Sól
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, GORCZYCA 17%, ocet spirytusowy, cukier, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), ekstrakt z kurkumy

Przechowywanie i stosowanie

MUSZTARDA STOŁOWA 175G AUCHAN MP Musztarda stołowa
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musztarda stołowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
455 kJ/ 108 Kcal
Tłuszcz
3,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
10 g
Białko
4,1 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, GORCZYCA 15,5%, cukier, ocet spirytusowy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), EKSTRAKT z kurkumy

Przechowywanie i stosowanie

MUSZTARDA FRANCUSKA 175G AUCHAN MP Musztarda francuska
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musztarda francuska
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
955 kJ/ 228 Kcal
Tłuszcz
9,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
26 g
- w tym cukry
19 g
Błonnik
4,3 g
Białko
7,5 g
Sól
2,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, GORCZYCA 30%, cukier, ocet spirytusowy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), EKSTRAKT z kurkumy

Przechowywanie i stosowanie

Łowicz - Powidła węgierkowe 290g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 466 g

Marka standaryzowana: Łowicz
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Powidła węgierkowe. Pasteryzowane.
Marka: Łowicz
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać pestkę i/lub jej fragmenty.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowuj w lodówce i spożyj w ciągu 5 dni.
Wartości odżywcze
energia
tłuszcz

Wartość odżywcza w 100 g produktu:
888 kJ / 209 kcal
<0,5 g

w tym kwasy nasycone<0,1 g
węglowodany
w tym cukry
białko
sól

49 g
49 g
1,1 g
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: śliwki węgierki, cukier, Sporządzono ze 182 g owoców na 100 g produktu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: samo najlepsze!, tylko naturalne składniki, 100 % polskich śliwek, Polska Marka, tylko 2 składniki

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

E.Wedel - Baryłki bombonierka 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baryłki czekoladowe z nadzieniem alkoholowym.

Marka: E. Wedel
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol - nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży. ZAWIERA ALKOHOL 4 %.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
1765 kJ
Energia
421 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy nasycone
11 g
Węglowodany
57 g
w tym cukry
48 g
Błonnik
3,2 g
Białko
2,8 g
Sól
0,02 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). *

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada DESEROWA 50 % (cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgator:
LECYTYNY SOJOWE, aromat), syrop glukozowy, cukier, MLEKO zagęszczone słodzone, spirytus (4 %), KAKAO o obniżonej
zawartości tłuszczu, zagęszczony sok wiśniowy, aromaty, barwnik (kurkumina), Czekolada DESEROWA: masa KAKAOWA minimum 45
%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kakao z Ghany

Provitus - Ogórki konserwowe z czosnkiem 640 g / 300 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Gorczyca - Zawiera
Informacje dot stylu zycia: Bez konserwantów
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórki konserwowe z czosnkiem. Produkt pasteryzowany.
Marka: Provitus
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g (produktu bez zalewy)
Wartość energetyczna
176 kJ
41 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
9,5 g
w tym cukry
7,6 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
0,6 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ogórki (48%), ocet spirytusowy, cukier, koper, czosnek (1,5%), sól, warzywa (cebula, marchew, papryka), GORCZYCA,
mieszanka przypraw, ryboflawina, barwnik
Pozostale informacje: Opakowanie zawiera 6 sugerowanych porcji produktu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ze świeżych polskich ogórków

Knorr - Sos Sałatkowy Paprykowo-ziołowy 9 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 10 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Knorr
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos sałatkowy paprykowo-ziołowy
Marka: Knorr
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, MSG (glutaminian) - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza przygotowanego sosu 100 ml
Energia
1825 kJ/436 kcal
Tłuszcz
46 g
w tym kwasy nasycone
6,9 g
Węglowodany
4,9 g
w tym cukry
4g
Błonnik
0,7 g
Białko
<0,5 g
Sól
2,2 g
**1 porcja = 30 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji sosu.
1 porcji**
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 548 kJ/131 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, sól jodowana, regulator kwasowości (octany sodu), kwas (kwas cytrynowy), skrobia, BŁONNIK cytrusowy,
LAKTOZA, natka pietruszki* (3,9%), czosnek* (3,4%), papryka czerwona* (2,6%), olej palmowy*, szczypiorek* (2%), pieprz,
papryka*, sok z cytryny*, Zioła i przyprawy 11%, w tym zioła 5,9%, *Uprawiane w sposób zrównoważony
Pozostale informacje: Jedna porcja** zawiera: 548 kJ 131 kcal 7%*, W 100 ml: 1825 kJ / 436 kcal, *% referencyjnej wartości spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). **1 porcja = 30 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji sosu.
Przygotowanie i stosowanie: 1. Wsyp sos sałatkowy do szklanki. 2. Dodaj 3 łyżki stołowe wody, 3 łyżki stołowe oleju roślinnego i

dobrze wymieszaj. 3. Gotowy sos wymieszaj z sałatką około 15 minut przed podaniem. Czy wiesz jak jeszcze można przyrządzić pyszny
dip, Wymieszaj jedną saszetkę z dwiema łyżkami jogurtu typu grecki i dwiema łyżkami majonezu!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z ziołami z upraw zrównoważonych, bez: konserwantów, glutaminianu sodu i barwników

Mlekovita - Mleko truskawkowe 1.5% UHT 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 220 g
Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mix - Mieszany, Tektura, FSC C014047
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Wypasione
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko częściowo odtłuszczone smak truskawka UHT.
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wapnia.
Przechowywanie: Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze w 100 ml:
Wartość energetyczna 260 kJ/ 62 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy nasycone1,0 g
Węglowodany
9,0 g
w tym cukry
9,0 g
Białko
3,0 g
Sól
0,10 g
Wapń
95 mg- 12%*

Zdrowie i styl życia

Skladniki: MLEKO, cukier, naturalny aromat truskawkowy z innymi aromatami, barwnik: karoteny, zawartość tłuszczu 1,5%
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia

Mlekovita - Mleko waniliowe 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 220 g
Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mix - Mieszany, Tektura, FSC C014047
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Wypasione
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko częściowo odtłuszczone waniliowe UHT.
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych nie
dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze w 100 ml:
Wartość energetyczna 260 kJ/ 62 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy nasycone1,0 g
Węglowodany
9,0 g
w tym cukry
9,0 g
Białko
3,0 g
Sól
0,10 g
Wapń
95 mg - 12%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier, naturalny aromat waniliowy, barwnik: karoteny, zawartość tłuszczu 1,5%
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia

Mlekovita - Mleko czekoladowe 200ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 222 g
Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mix - Mieszany, Tektura, FSC C014047
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Wypasione
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko częściowo odtłuszczone czekoladowe UHT.
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, a po otwarciu opakowania w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48
godzin.
Wartości odżywcze w 100 ml:
Wartość energetyczna 277 kJ/ 66 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy nasycone1,0 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
10 g
Białko
3,0 g
Sól
0,10 g

Wapń

95 mg- 12%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, czekolada w proszku 4,1% (kakao, cukier), cukier, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
stabilizator: karagen, aromat, zawartość tłuszczu 1,5%
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia

EHRMANN - Jogurt o smaku waniliowo truskawkowym 500 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Bez dodatku żelatyny. Nie zawiera glutenu.
Marka standaryzowana: Ehrmann
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt o smaku waniliowym z wsadem o smaku truskawkowym 17%.
Marka: Ehrmann
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
406 kJ (96 kcal)
Tłuszcz
2,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
Węglowodany
15,0 g
w tym cukry
14,0 g
Białko
2,8 g

Sól
-

0,10 g
-

Zdrowie i styl życia
Skladniki: JOGURT, cukier, woda, 3% truskawki, 2% sok truskawkowy z zagęszczonego soku truskawkowego, skrobia modyfikowana,
substancje zagęszczające: pektyny, guma guar, laska wanilii, aromat, barwniki: karoteny, karminy
Przygotowanie i stosowanie: Zaleca się użycie plastikowej łyżeczki, aby uniknąć uszkodzenia słoika.

Przechowywanie i stosowanie

Toffifee - Praliny z orzechem laskowym
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera

Opis produktu: Tyle dobrego zawarte jest w Toffifee: chrupiące orzechy laskowe w karmelu z kremem orzechowym i małym dodatkiem
smacznej czekolady - kombinacja, w której każdy znajdzie coś dla siebie!.
Marka standaryzowana: Toffifee
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzech laskowy (10 %) w karmelu (41 %), kremie orzechowym (37 %) i czekoladzie (12 %).
Marka: Toffifee
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem!.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza Na 100 g
Wartość energetyczna
2183 kJ/522 kcal
Tłuszcz
28,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone12,7 g
Węglowodany
59,0 g
w tym cukry
48,9 g
Białko
6,0 g
Sól
0,26 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), ORZECHY LASKOWE, syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku,
substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, miazga KAKAOWA, MLEKO zagęszczone odtłuszczone, zagęszczona słodka SERWATKA (z
MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), KAKAO niskotłuszczowe, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, syrop sacharozowy, produkt
z SERWATKI (z MLEKA), emulgator: LECYTYNY (SOJA), sól, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Jan Niezbędny - Rękawice domowe. wyściełane bawełną L
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Rękawiczki wykonane są z naturalnego LATEKSU, który w pojedynczych przypadkach może wywołać REAKCJE ALERGICZNE.

Opis produktu: Rękawice domowe, wyściełane bawełną. Rozmiar L. Doskonałe przy wszelkich pracach w domu i w ogrodzie. Specjalna
bawełniana wyściółka ułatwia zakładanie i ściąganie rękawic i zapobiega poceniu się dłoni.
Uzytkowanie i przechowywanie: Aby rękawiczki służyły Ci długo, przed zdjęciem z rąk opłucz je dokładnie w wodzie, a następnie
wytrzyj do sucha. Nie należy dopuszczać do kontaktu rękawiczek z takimi substancjami, jak benzyna, kwasy, ługi itp.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rękawice domowe, wyściełane bawełną.
Marka: Jan Niezbędny

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 para.
Przygotowanie i stosowanie: Rękawiczki do zmywania, prania i do sprzątania.

Przechowywanie i stosowanie

Jan Niezbędny - Rękawice domowe. wyściełane bawełną M
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Rękawiczki wykonane są z naturalnego LATEKSU, który w pojedynczych przypadkach może wywołać REAKCJE ALERGICZNE.

Opis produktu: Rękawice domowe, wyściełane bawełną. Rozmiar M. Doskonałe przy wszelkich pracach w domu i w ogrodzie. Specjalna
bawełniana wyściółka ułatwia zakładanie i ściąganie rękawic i zapobiega poceniu się dłoni.
Uzytkowanie i przechowywanie: Aby rękawiczki służyły Ci długo, przed zdjęciem z rąk opłucz je dokładnie w wodzie, a następnie
wytrzyj do sucha. Nie należy dopuszczać do kontaktu rękawiczek z takimi substancjami, jak benzyna, kwasy, ługi itp.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rękawice domowe, wyściełane bawełną.
Marka: Jan Niezbędny

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 para.
Przygotowanie i stosowanie: Rękawiczki do zmywania, prania i do sprzątania.

Przechowywanie i stosowanie

Krasnystaw - Serek homogenizowany czekoladowy 125g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 132 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Krasnystaw
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek czekoladowy, homogenizowany, termizowany.
Marka: Krasnystaw
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
wartość energetyczna 610 kJ (145 kcal)
tłuszcz
6,0 g
w tym - kwasy nasycone4,5 g
węglowodany
15,3 g
w tym - cukry
14 g
białko
7,5 g
sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY (MLEKO), ŚMIETANKA (z MLEKA), cukier, czekolada - 6,0 % (cukier, miazga KAKAOWA,
MASŁO KAKAOWE, tłuszcz roślinny, emulgator - LECYTYNA SOJOWA, aromat), KAKAO, żelatyna, BIAŁKA MLEKA, substancja
zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowany bez stosowania GMO

Krasnystaw - Serek homogenizowany waniliowy 125g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 134 g
Opis produktu: Serek homogenizowany OSM Krasnystaw wytwarzany jest z twarogu uszlachetnionego śmietanką. Może stanowić
samodzielną przekąskę, jak również być składnikiem innych potraw. Jego delikatny smak oraz lekka, puszysta konsystencja sprawiają, że
idealnie nadaje się m.in. do kanapek, naleśników oraz wypieków. Dostępny jest w dwóch pysznych smakach: czekoladowym i
waniliowym.
Marka standaryzowana: Krasnystaw
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek waniliowy, homogenizowany, termizowany
Marka: Krasnystaw
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna 581 kJ (138 kcal)
tłuszcz
6,0 g
w tym - kwasy nasycone4,5 g
węglowodany
14,1 g
w tym - cukry
14 g
białko
7,0 g
sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, ŚMIETANKA, cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, żelatyna, substancja zagęszczająca:
pektyny, mączka chleba świętojańskiego, BIAŁKA MLEKA, naturalny aromat waniliowy, barwnik: karoteny

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Mutti - pomidory koktajlowe 100% Italiano 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 464 g
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera
Opis produktu: Gwarancja 100% włoskich upraw. Wolne od GMO. Produkt bezglutenowy i odpowiedni dla Wegan.
Marka standaryzowana: Mutti

Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano we Włoszech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidory koktajlowe. 100% Italiano
Marka: Mutti
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Energia
92 kJ / 22 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
3.6 g
w tym cukry
2.9 g

Białko
Sól

1.1 g
0.1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory koktajlowe, sok pomidorowy

Przechowywanie i stosowanie

Activia - Danone. Jogurt naturalny bez laktozy 165g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać

Opis produktu: Czy wiesz jak ważne jest zdrowie jelit. Zadbaj o nie każdego dnia z aksamitnym jogurtem Activia, który zawiera wapń**.
Miksuj z ulubionymi dodatkami i ciesz się wspaniałym smakiem. **Activia zawiera wapń pomagający w prawidłowym funkcjonowaniu
enzymów trawiennych. Ważna jest zbilansowana dieta oraz zdrowy styl życia.
Marka standaryzowana: Activia
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny bez laktozy ze szczepem bakterii ActiRegularis.
Marka: Activia
Oswiadczenia zywieniowe: źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
w tym kwasy nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól

Wartość odżywcza 100 g
297 kJ / 71 kcal
3,4 g
2,2 g
5,6 g
5,6 g
4,5 g
0,15 g

Wapń
160 mg (20 %*)
Zawartość laktozy <0,01 g / 100 g.
Wartość odżywcza 165 g
Kubek zawiera 1 porcję równą 165 g.
490 kJ / 117 kcal
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 5,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, MLEKO zagęszczone, żywe kultury bakterii: JOGURTOWE (108 jtk/g), ActiRegularis Bifidobacterium CNCM I2494 (4 x 107 jtk/g)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bifidus actiregularis, źródło wapnia, dla zdrowia jelit**, **Activia zawiera wapń pomagający w prawidłowym funkcjonowaniu
enzymów trawiennych. Ważna jest zbilansowana dieta oraz zdrowy styl życia
Dodatkowe informacje: Dowiedz się więcej na www.activia.pl.

Actimel - Danone. Kids truskawka banan 4x100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Układ odpornościowy. Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego u dzieci.
Wapń jest potrzebny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Pamiętaj, że ważna jest zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz
zdrowy styl życia. Actimel o smaku waniliowym to pyszna przekąska, która może towarzyszyć Ci każdego, pełnego wyzwań dnia! W tej
poręcznej buteleczce oprócz 20 mld kultur bakterii L.casei Danone znajdziesz, wapń i witaminy B6 i D. Pij zawartość jednej buteleczki
dziennie i przekonaj się, że Actimel jest mały, ale wielki!. Dawno, dawno temu, kiedy Biegun Północny nosił nazwę Arctimel… Była to
kraina gigantycznych i małych stworzeń. Ziemia była twarda, a pogoda przez cały rok potwornie zimna, śnieżna i lodowata. Pewnego dnia 6
małych zwierzątek kierowanych ciekawością i rządzą przygody wyruszyło w drogę pełną wyzwań, aby odkryć tajemnicze ścieżki
Arctimela oraz rozwinąć swoje umiejętności i zdolności. Kiedy wreszcie dotarli do końca drogi znaleźli butelkę smakowitego produktu o
nazwie Actimel. Od tego czasu małe stworzonka nazywamy zwierzętami, a krainę Arctimel Biegunem Północnym. Baw się z całą rodziną i
graj w grę planszową Przygody Arctimela! Więcej informacji znajdziesz na stronie https://actimel.pl/arctimel/.
Marka standaryzowana: Actimel
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Kids
Pochodzenie: Miejsce produkcji : B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycin. B= Belgia; V= Hiszpania
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko fermentowane z L. casei Danone oraz witaminami B6 i D.
Marka: Actimel
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C. Do 6 h poza lodówką. Produkt może być jednorazowo
przechowywany poza lodówką do 6 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
301 kJ / 71 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy nasycone
1,0 g
Węglowodany
10,7 g
w tym cukry
10,6 g
Białko
2,8 g
Sól
0,10 g
Wapń
120 mg
Witamina B6
0,21 mg
Witamina D
1,67 µg
Opakowanie zawiera 4 butelki. Butelka zawiera 1 porcję równą 100 g.
%* / 100 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 4 %

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone, płynny cukier, MLEKO zagęszczone odtłuszczone, ŚMIETANKA, przecier truskawkowy
zagęszczony 1,3 %, przecier bananowy zagęszczony 0,8 %, dekstroza, skrobia modyfikowana, koncentrat składników mineralnych z
MLEKA, cukier, naturalne aromaty, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH, Lactobacillus
casei Danone CNCM I-1518: min. 20 miliardów/100 g (min. 20 x 10? jtk/100 g), witamina B6, witamina D
Pozostale informacje: 4 x 100 g e = 400 g,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Należy sprzedawać w komplecie.

Piątnica - Serek wiejski lekki 150 g
Opis Produktu

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Informacje dot stylu zycia: O obniżonej zawartości tłuszczu
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek wiejski lekki
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: lekki - obniżona o 40% zawartość tłuszczu w stosunku do serka wiejskiego 5% tłuszczu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C. Nie zamrażać.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
339 kJ/81 kcal
Tłuszcz
3,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,0 g
Węglowodany
2,4 g
w tym cukry
2,0 g
Białko
11 g
Sól
0,70 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG ziarnisty, ŚMIETANKA pasteryzowana, białka MLEKA, sól
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem. Nie podgrzewać w opakowaniu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: lekki*, 3% tłuszczu, wyprodukowano bez stosowania GMO, *obniżona o 40% zawartość tłuszczu w stosunku do serka wiejskiego
5% tłuszczu

Prince Polo - XXL classic 50g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 55 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Prince Polo
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Classic

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kruchy wafelek z kremem kakaowym (49 %) oblany czekoladą (30 %).
Marka: Prince Polo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2199 kJ
Wartość energetyczna
526 kcal
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
16 g
Węglowodany
58 g
w tym cukry
39 g
Błonnik
3,8 g
Białko
5,6 g
Sól
0,32 g
1 wafelek w opakowaniu.
Wartość odżywcza 50 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1099 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, mąka PSZENNA, tłuszcze roślinne (palmowy, shea w zmiennych proporcjach), miazga KAKAOWA, SERWATKA w
proszku (z MLEKA), KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1 %), tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, skrobia
ziemniaczana, emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E 476), olej rzepakowy, sól, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu),
aromaty, odtłuszczone MLEKO w proszku, Oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Jogo - Twaróg wiejski ze szczypiorkiem 200 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twarożek wiejski ze szczypiorkiem
Marka: JOGO
Przechowywanie: Przechowywać w temp: 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
589 kJ / 142 kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7 g
Węglowodany
3,8 g
- w tym cukry
3,7 g
Białko
9,1 g
Sól
0,65 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, szczypiorek liofilizowany 0,2%, sól, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie

Jogo - Twarożek wiejski luksusowy 200 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twarożek wiejski luksusowy
Marka: JOGO

Przechowywanie: Przechowywać w temp: 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
589 kJ / 142 kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7 g
Węglowodany
3,8 g
- w tym cukry
3,7 g
Białko
9,1 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie

Putka - Chleb razowy krojony 500 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, MLEKO, SEZAM, SOJĘ

Opis produktu: Wysoka zawartość błonnika
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb razowy żytni
Marka: Putka
Oswiadczenia zywieniowe: Informacja dla diabetyków - zawartość wymienników w 100 g produktu 3,8WW 0,3 WBT
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
844 kJ/ 200 Kcal
Tłuszcz
1,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
38 g
- w tym cukry
<0,5 g
Błonnik
7,5 g
Białko
5,4 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka ŻYTNIA 65% (w tym mąka ŻYTNIA razowa 39%), woda, sól

Przechowywanie i stosowanie

Barwa - Tradycyjne polskie szare mydło 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 552 g

Opis produktu: Tradycyjne Polskie Szare Mydło w płynie to delikatny, hipoalergiczny produkt, przeznaczony dla osób o skórze
wrażliwej i skłonnej do alergii. Stworzony na bazie mydła potasowego, nie tylko skutecznie oczyszcza i pielęgnuje, ale przede wszystkim
nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry. Zawiera łagodzący pantenol, który koi i nawilża podrażniony naskórek. Może być
stosowany już od 3 roku życia. Nie zawiera sztucznych barwników, kompozycji zapachowej, ani składników pochodzenia zwierzęcego.
Przebadany dermatologicznie na grupie osób ze skłonnością do alergii skórnych oraz Atopowym Zapaleniem Skóry.
Marka standaryzowana: Barwa
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: UE
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 5, Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Barwa

Przechowywanie: Wytrącający się osad z mydła jest zjawiskiem naturalnym, który nie wpływa na jakość i walory użytkowe produktu.
Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C, w pomieszczeniach nienasłonecznionych.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Potassium Cocoate, Cocamide DEA, Lauramidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Panthenol, PEG-150 Pentaerythrityl
Tetrastearate, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Nanieść niewielką ilość mydła na zwilżone dłonie, namydlić do powstania piany, a następnie
spłukać letnią wodą.

Przechowywanie i stosowanie

Farmona - Szampon z czarną rzepą 330 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Nasz szampon z czarną rzepą opracowaliśmy dla wszystkich, którzy mają osłabione i wypadające włosy. Skomponowaliśmy go z cenionych od
wieków naturalnych składników roślinnych, które uzupełniając niedobory minerałów, głęboko odżywiają i pobudzają cebulki, wzmacniają włosy i przede
wszystkim hamują ich wypadanie. Włosy z dnia na dzień są mocniejsze, gęstsze, pełne witalności i blasku. W opracowanie receptury, opartej na bogatej
tradycji zielarskiej, włożyliśmy całe nasze doświadczenie, dlatego jesteśmy spokojni o efekty. Składniki, czyli dlaczego szampon działa. Ekstrakt z korzenia
czarnej rzepy wyraźnie wzmacnia włosy, pobudza ich wzrost i hamuje wypadanie, gdyż zawiera siarkę, naturalny budulec włosów. Białka pszeniczne
odbudowują strukturę włosów, przywracając im piękny, zdrowy wygląd. Płynna kreatyna regeneruje i uelastycznia włosy. Inutec chroni włosy i ułatwia
rozczesywanie. 0% barwników parabenów alkoholu etylowego. Efekty, czyli spodziewaj się najlepszego. Zdrowe, mocne i gęste włosy, grubsze i pełne objętości,
odporne na uszkodzenia, jedwabiście gładkie, sprężyste i lśniące.

Podmarka: Herbal Care
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: To ważne – ekstrakty ziołowe powodują wytrącanie się osadów i zmętnienie – przed użyciem wstrząśnij butelkę.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szampon z czarną rzepą
Marka: Farmona

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium, Chloride, Propylene
Glycol, Raphanus Sativus (Radish), Root Extract, Inulin, Hadrolyzed Keratin, Cetrimonium Chloride, Lauryldimonium Hydroxypropyl

Hydrolized Wheat Protein, Lauryldimonium Hydroxypropyl Hydrolized Wheat Starch, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Polyquaternium-10, Lactic Acid, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: szampon delikatnie wmasuj w mokre włosy i skórę głowy. Spłucz wodą, a następnie
zastosuj odpowiednią odżywkę do włosów Hebal Care.

Przechowywanie i stosowanie

Unimil - Nielateksowe prezerwatywy 3 sztuki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 14 g

Opis produktu: Nowa generacja prezerwatyw. To nie jest zwykła paczka prezerwatyw. To najnowsza technologia, która umożliwia
wyjątkowo intymne doznania seksualne. Nasz materiał Skynfeel jest tak delikatny i wygodny, że zapewnia prawdziwie naturalne
dopasowanie oraz odczucia. Trzymasz w ręku bilet do świata wyjątkowych doznań, który pozwoli wam obojgu poczuć wszystko. To nie
jest zwykła paczka prezerwatyw. To jakby nie mieć nic na sobie. Poczuj wszystko. Intense Feel. - prosty kształt, ze zbiorniczkiem. delikatny i wyjątkowo długotrwały środek nawilżający. - fale intensywnych wypustek w najbardziej wrażliwych miejscach dla zapewnienia
maksymalnej stymulacji i przyjemności . - wytrzymałość najlepszego lateksu. - naturalny kolor. - szerokość 53 mm. Prezerwatywy
wykonane w technologii Skynfeel - zaawansowanego technologicznie materiału nielateksowego, który jest tak delikatny i wygodny, że
praktycznie go nie poczujecie. Każda prezerwatywa jest testowana elektronicznie, by spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i
niezawodności.
Marka standaryzowana: Unimil
Podmarka: Skyn

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nielateksowe prezerwatywy
Marka: Unimil
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu oraz chronić przed działaniem światła słonecznego. .

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Ten produkt jest wykonany z syntetycznego poliizoprenu, nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego i może
być stosowany przez osoby ze stwierdzoną lub możliwą alergią na naturalny lateks. Przed zastosowaniem proszę zapoznać się z załączoną
instrukcją. Prawidłowe stosowanie prezerwatyw pomaga obniżyć ryzyko ciąży oraz wielu chorób przenoszonych drogą płciową, jednak
żadna metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: fale intensywnych wypustek, Skynfeel - delikatny nielateksowy materiał

EkoŁukta- Ekologiczny jogurt naturalny typu greckiego 200 g
Opis Produktu
Opis produktu: Surowiec pochodzi wyłącznie z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny jogurt naturalny typ grecki
Marka: EkoŁukta
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +8C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
507 kJ/ 122 Kcal
Tłuszcz
9,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
Węglowodany
5,1 g
- w tym cukry
5,1 g
Białko
4,0 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO* pasteryzowane, ŚMIETANKA*(z MLEKA), MLEKO* w proszku, kultury bakterii jogurtowych. *
Sklad produktu: * Z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Jagoda czarna 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, JAJA, SELER, MLEKO

Opis produktu: Dobre, Bo: - zebrane w najczystszych polskich lasach - poddane mrożeniu w kilka godzin po zbiorze
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Jagody leśne. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: Przechowywać w temp: -6°C: 1 tydzień; w temp: -12°C: 1 miesiąc; w temp: poniżej -18°C do daty
minimalnej trwałości
Przygotowanie: Gotowe do spożycia po rozmrożeniu. Owoce mogą być bezpośrednio spożyte lub użyte jako dodatek do ciast, deserów,
pierogów lub bułek

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jagody leśne
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
255 kJ/61 kcal
Białko
0,8 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
0,4 g
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Błonnik
3g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: jagody leśne (borówki czarne) 100%

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Żurawina 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, JAJA, SELER, MLEKO

Opis produktu: Dobre, Bo: - zebrane w najczystszych polskich lasach - poddane mrożeniu w kilka godzin po zbiorze
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Żurawina leśna. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: Przechowywać w temp: -6°C: 1 tydzień; w temp: -12°C: 1 miesiąc; w temp: poniżej -18°C do daty
minimalnej trwałości
Przygotowanie: Gotowe do spożycia po rozmrożeniu. Owoce mogą być bezpośrednio spożyte lub użyte jako dodatek do ciast, deserów
lub bułek

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurawina leśna
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
193 kJ/46 kcal
Białko
0,4 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
4g
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Błonnik
4,6 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: żurawina (100%)

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Borowik kostka 300g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, JAJA, SELER, MLEKO

Opis produktu: Dobre, Bo: - zebrane w najczystszych polskich lasach - poddane mrożeniu w kilka godzin po zbiorze
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Borowiki kostka. Produkt głęboko mrożony. Spożyć po obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: Przechowywać w temp: -6°C: 1 tydzień; w temp: -12°C: 1 miesiąc; w temp: poniżej -18°C do daty
minimalnej trwałości
Przygotowanie: Spożyć po obróbce cieplnej (smażenie, gotowanie, duszenie). Nie rozmrażać przed przygotowaniem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Borowiki kostka
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo dokładania największych starań w produkcie mogą wystąpić drobne zanieczyszczenia
charakterystyczne dla runa leśnego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
106 kJ/25 kcal
Białko
3,6 g
Węglowodany
6g
- w tym cukry
0,5 g
Tłuszcz
0,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Błonnik
3g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: borowik szlachetny (100%)

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Kurka blanszowana cała 300g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, JAJA, SELER, MLEKO

Opis produktu: Dobre, Bo: - zebrane w najczystszych polskich lasach - poddane mrożeniu w kilka godzin po zbiorze
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Kurki całe blanszowane. Produkt głęboko mrożony. Spożyć po obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: Przechowywać w temp: -6°C: 1 tydzień; w temp: -12°C: 1 miesiąc; w temp: poniżej -18°C do daty
minimalnej trwałości
Przygotowanie: Spożyć po obróbce cieplnej (smażenie, gotowanie, duszenie). Nie rozmrażać przed przygotowaniem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kurki całe blanszowane
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo dokładania największych starań w produkcie mogą wystąpić drobne zanieczyszczenia
charakterystyczne dla runa leśnego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
109 kJ/26 kcal
Białko
1,6 g
Węglowodany
1,5 g
- w tym cukry
0,5 g
Tłuszcz
0,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Błonnik
3g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kurka (pieprznik jadalny) 100%

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Podgrzybek kostka 300g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, JAJA, SELER, MLEKO

Opis produktu: Dobre, Bo: - zebrane w najczystszych polskich lasach - poddane mrożeniu w kilka godzin po zbiorze
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Podgrzybki kostka. Produkt głęboko mrożony. Spożyć po obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: Przechowywać w temp: -6°C: 1 tydzień; w temp: -12°C: 1 miesiąc; w temp: poniżej -18°C do daty
minimalnej trwałości
Przygotowanie: Spożyć po obróbce cieplnej (smażenie, gotowanie, duszenie). Nie rozmrażać przed przygotowaniem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Podgrzybki kostka
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo dokładania największych starań w produkcie mogą wystąpić drobne zanieczyszczenia
charakterystyczne dla runa leśnego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
151 kJ/36 kcal
Białko
3,6 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
0g
Tłuszcz
0,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Błonnik
6g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: podgrzybek brunatny (100%)

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Aquafresh - Pasta do zębów 125 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 178 g
Opis produktu: Aquafresh Mild & Minty ma specjalnie opracowaną formułę, aby zapewnić zdrowe dziąsła, mocne zęby i świeży oddech.
Marka standaryzowana: Aquafresh
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Aquafresh
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu
pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluorku z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub
lekarzem. Przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia podrażnienia. Nie stosować jeśli opakowanie jest otwarte.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, PEG-6, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Xanthan Gum, Titanium Dioxide, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Chondrus Crispus (Carrageenan), Sodium Hydroxide, Limonene, Cl 73360, Cl 74160, Cl
74260
Pozostale informacje: Zawiera fluorek sodu (1450 ppm fluorku).

Przygotowanie i stosowanie: Zawsze przestrzegać instrukcji podanych na opakowaniu. Szczotkować dwa razy dziennie, nie częściej niż
trzy razy dziennie, nie połykać i wypluć. Nie stosować u dzieci poniżej 6. lat.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zdrowe dziąsła, mocne zęby, świeży oddech

Ajax - Floral Fiesta płyn do czyszczenia zielony 1l
Opis Produktu
Opis produktu: Połączenie skuteczności ze świeżością. Płyn uniwersalny zawiera kompozycję zapachową wzbogaconą o naturalne
ekstrakty z kwiatów i olejki eteryczne.
Marka standaryzowana: Ajax
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ajax
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Płyn czyszczący. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W
przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone. Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe,
Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Glutaral, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Octylisothiazolinone
Przygotowanie i stosowanie: Rozcieńczony: duże powierzchnie, Nierozcieńczony: trudne plamy,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Kompozycję zapachowa wzbogacono o naturalne ekstrakty z kwiatów i olejki eteryczne zapachu konwalii.Skutecznie czyści,
jednocześnie chroniąc delikatne powierzchnie (marmur, ceramika), pozostawiając je błyszczące i pachnące.Nie wymaga szorowania i
spłukiwania.Nie pozostawia smug.100% biodegradowalne składniki aktywne.Butelka i korek nadają się do recyklingu.
Dodatkowe informacje: Płyn uniwersalny Ajax z linii Floral Fiesta to połączenie skuteczności ze świeżością. Zawiera kompozycję
zapachową wzbogaconą o naturalne ekstrakty z kwiatów i olejki eteryczne. Uwalnia aromat wiosennych kwtiatów, który wypełnia Twój
dom naturalna świeżością przez 24 h. . Ajax usuwa brud, jednocześnie chroniąc delikatne powierzchnie (marmur, ceramika), nie wymaga
szorowania i spłukiwania. . Nowa formuła Ajax zawiera w 100% biodegradowalne składniki aktywne, dzięki którym jest bardziej skuteczny
i przyjazny dla planety. W duchu idei Zero Waste Ajax produkowany jest w sposób odpowiedzialny w fabrykach, które ograniczają
zużycie energii i wody. Butelka i korek nadają się do recyklingu. Ajax zmienia się dla Ciebie! .

Hamelin - Zeszyt A5 60 kartek w linię
Opis Produktu
Opis produktu: 60 kartek, linia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zeszyt A5, 60 kartek, linia

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Hamelin - Zeszyt A5 60 kartek w kratkę
Opis Produktu

Opis produktu: 60 kartek, kratka
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zeszyt A5, 60 kartek, kratka

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Hamelin - Brulion A5 TO. 96 kartek. kratka
Opis Produktu
Opis produktu: 96 kartek, kratka, twarda okładka
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Brulion A5 TO, 96 kartek, kratka

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

PIWO MIOSŁAW B/ALK IPA PUSZKA 0,5L 0% MIOSŁAW Miłosław Bezalkoholowe IPA
Opis Produktu
Opis produktu: Wyraziste IPA o chmielowym aromacie i smaku, ale bez alkoholu? Tak! To możliwe, dzięki autorskiej metodzie warzenia piwa
bezalkoholowego. Miłosław Bezalkoholowe IPA chmielimy na zimno kompozycją aż czterech odmian chmielu - Citra, Amarillo, Chinook i Lubelski, a dodatek
herbaty Sencha Earl Grey dopełnia cytrusowo -żywiczny profil piwa. Mętność i osad są naturalną cechą produktu.
Pole rezerwowe 20: Zawartość alkoholu < 0,5% obj., ekstr. 6,2% wag.
Rozszerzona nazwa produktu: Wyraziste IPAo chmielowym aromacie i smaku, ale bez alkoholu? Tak! To możliwe, dzięki autorskiej metodzie warzenia piwa
bezalkoholowego. Miłosław Bezalkoholowe IPA chmielimy na zimno kompozycją aż czterech odmian chmielu - Citra, Amarillo, Chinook i Lubelski, a dodatek
herbaty Sencha Earl Grey dopełnia cytrusowo -żywiczny profil piwa. Mętność i osad są naturalną cechą produktu.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: Zalecana temperatura spożycia 8-10°C

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miłosław Bezalkoholowe IPA
Marka: Fortuna
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu
Wartości odżywcze w 100 ml
Wartość energetyczna94 kJ/22 kcal
Węglowodany
5g
- w tym cukry
2,3 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, słód JĘCZMIENNY pilzneński, PSZENICA, słód ŻYTNI, chmiele: Citra, Amarillo, Chinook, Lubelski,Cascade, herbata
Sencha Earl Grey, drożdże

Przechowywanie i stosowanie

Chrzan* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości chrzan jest nazywany słowiańskim żeń-szeniem. Kryje w swoim wnętrzu moc walorów odżywczych
i zdrowotnych.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrzan

Marka: Chrzan
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Chrzan

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Bic - 2 ołówki grafitowe wykonane bez użycia drewna
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 21 g
Opis produktu: Przydatny w procesie uczenia się. Widoczna linia wskazująca właściwe położenia palca. Ultraodporny grafitowy wkład
HB. Brak drzazg w razie złamania ołówka. Odporny na żucie.
Marka standaryzowana: Bic
Podmarka: Kids
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowane we Francji.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ołówek grafitowy bezdrzewny
Marka: Bic

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 2HB

Bic - Korektor w piórze Correction Pen
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 31 g

Opis produktu: - Igłowa końcówka dla precyzyjnego i czystego korygowania. - kontrola przepływu fluidu ułatwiająca pisanie. - Nie
zawiera PVC - polichlorku winylu oraz lateksu. - Pióro: 7 ml.
Marka standaryzowana: Bic
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Chinach.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Korektor w piórze - biały
Marka: BiC
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub
zawroty głowy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Unikać uwolnienia do środowiska. Chronić przed dziećmi.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Friskies Active - Karma sucha dla psa 10 kg
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Marka standaryzowana: Friskies

Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Marka: riskies
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ta torba nie jest zabawką. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, przechowuj torbę z dala od dzieci i zwierząt.
Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Dodatki dietetyczne:
wit. A:
wit. D3:
wit. E:
3b103:

Dodatki:
IU/kg:
22800
1300
108
mg/kg:
(Fe: 94)

3b202:

(I: 2.3)

3b405:
(Cu: 10.5)
3b503:
(Mn: 7.1)
3b605:
(Zn: 140)
3b801:
(Se: 0.23)
witaminy z grupy B:
90
Barwniki* i przeciwutleniacze
Składniki analityczne:
białko:
20 %
tłuszcz surowy:
10 %
popiół surowy:
8%
włókno surowe:
3.5 %
kwasy tłuszczowe Omega-6: kwas linolowy: 1.7 %
kwas tłuszczowy Omega 3: kwas linolenowy:0.1 %

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ZBOŻA (pełne ziarno 59 %), mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (10 %, w tym wołowina 4 %), oleje i tłuszcze,
produkty pochodzenia roślinnego, roślinne EKSTRAKTY BIAŁKOWE, minerały

Przechowywanie i stosowanie

Papryka - trzy kolory opakowanie
Opis Produktu
Opis produktu: Klasa 1 kal 4(58-67mm)

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka mix 3szt.
Marka: Vegapol
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: papryka mix
Zawartosc opakowania: 3 szt,

Przechowywanie i stosowanie

Nocciolata - Bio. Ekologiczny krem do smarowania z orzechów laskowych i kakao 270 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY (MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, PISTACJE)

Uzytkowanie i przechowywanie: Nie wyrzucaj szkła do środowiska naturalnego
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny krem do smarowania z orzechów laskowych i kakao
Marka: Nocciolata
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2270 kJ/ 544 Kcal
Tłuszcz
32 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
Węglowodany
54 g
- w tym cukry
51 g
Błonnik
3,6 g
Białko
8,1 g
Sól
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier trzcinowy*, pasta z ORZECHÓ laskowych 18,5%*, olej słonecznikowy*, odtłuszczone MLEKO w proszku*, kakao o

obniżonej zawartości tłuszczu w proszku 6,5%, masło kakaowe*, lecytyna SOJOWA*, ekstrakt z wanilii*.
Sklad produktu: *składniki pochodzące z plantacji ekologicznych.

Przechowywanie i stosowanie

NIVEA - Krem uniwersalny każdy rodzaj skóry o każdej porze roku 250 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA Creme to krem nawilżający dla całej rodziny. Ten kultowy produkt doskonale nadaje się do pielęgnacji twarzy oraz ciała i sprawia, że
skóra jest świeża, gładka i zadbana. NIVEA Creme zawiera Eucerit®, który zapewnia skórze ochronę, jakiej potrzebuje, by pozostać miękką i odżywioną.
Idealny na co dzień i na każdy moment, w którym Twoja skóra potrzebuje pielęgnacji. Krem nie zawiera środków konserwujących, dzięki czemu pielęgnuje w
naturalny sposób. Jego regularne stosowanie pozostawi Twoją skórę nie tylko dobrze nawilżoną, ale również zadba o regenerację jej warstwy lipidowej.
Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie.

Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Stosując do pielęgnacji twarzy unikaj okolic oczu.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Product ID: 80105,
Przygotowanie i stosowanie: Stosuj codziennie, by zapobiec wysuszeniu skóry. Delikatnie rozprowadź na skórze twarzy i ciała.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Intensywna pielęgnacja i ochrona Krem nawilżający Idealny do stosowania na co dzień, w każdej sytuacji, kiedy skóra tego
potrzebuje Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie

Mlekovita - Ser Favita sałatkowo-kanapkowy 270g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 281 g
Logotypy stron trzecich cd: Certyfikowane Systemy ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 Gwarancją Jakości
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser miękki solankowy - półtłusty
Marka: Mlekovita
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna 793 kJ/
Wartość energetyczna 190 kcal
Tłuszcz
12,0 g
w tym kwasy nasycone7,8 g
Węglowodany
7,5 g
w tym cukry
7,5 g
Białko
13,0 g
Sól
3,0 g
Wapń
280 mg - 35%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mleko, sól, regulator kwasowości E 575

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło białka i wapnia

Olej Polski - Olej rzepakowy rafinowany 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 958 g
Logotypy stron trzecich cd: PCBC Certyficat Q
Opis produktu: Do smażenia, do sałatek, do gotowania. Z polskiego rzepaku, wysoka temperatura dymienia
Marka standaryzowana: Unbranded
Jednostka opisowa: L
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Olej Polski. Rafinowany olej rzepakowy
Marka: Komagra
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
100 ml
Wartość energetyczna
3364 kJ/ 818 kcal
Tłuszcz, w tym
91 g
Kwasy tłuszczowe nasycone
6,4 g
~ jednonienasycone
59,1 g
~ wielonienasycone
25,5 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g
Zawartość kwasu alfa-linolenowego: 8,1 g/100 g, 0,9 g/100 kcal1 łyżka stołowa (11 ml)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: rafinowany olej rzepakowy 100%

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega 3, do smażenie, do sałatek, do gotowania, z polskiego rzepaku, wysoka
temperatura dymienia

Knoppers - Wafelek mleczno - orzechowy 25g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 28 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera,
ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Wafelek mleczno-orzechowy. Wafelek nadziewany - Warstwa wafla z polewą kakaową.
Marka standaryzowana: Knoppers
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafelek nadziewany (nadzienie mleczne 30,2 %, nadzienie nugatowe 29,4 %).
Marka: Knoppers
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza Na 100 g
Wartość energetyczna
2294 kJ/550 kcal
Tłuszcz
33,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone18,6 g
Węglowodany
52,4 g
w tym cukry
35,3 g
Białko
8,8 g
Sól
0,39 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), odtłuszczone MLEKO w proszku* (13,5 %), mąka PSZENNA (12,3 %),
ORZECHY LASKOWE (9,1 %), pełnoziarnista mąka PSZENNA (6,1 %), KAKAO, tłuszcz MLECZNY* (2,6 %), KAKAO
niskotłuszczowe, skrobia PSZENNA, emulgator: LECYTYNY (SOJA), produkt z SERWATKI (z MLEKA), pełnotłuste MLEKO w
proszku* (0,2 %), sól, aromaty naturalne, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu, mielone ORZESZKI ZIEMNE, *łączna zawartość
MLEKA 10 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kruchy

Auchan - Rożek mięta 6x110 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY LASKOWE, MIGDAŁY
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać powtórnie. Chronić przed rozmrożeniem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody śmietankowe o smaku miętowym 71,6% w waflu 16,4% impregnowanym czekoladą 3% i
orzeszkami arachidowymi 1,5%
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1122 kJ/ 268 Kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,6 g
Węglowodany
35 g
- w tym cukry
24 g
Białko
4,2 g
Sól
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Odtworzone MLEKO odtłuszczone, ŚMIETANKA 21%, cukier, mąka PSZENNA, syrop glukozowy, miazga KAKAOWA,
MLEKO w proszku odtłuszczone, ORZESZKI ARACHODOWE 1,5%, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz KOKOSOWY, emulgatory: mono i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, LECYTYNY (z SOI), stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma guar), olej rzepakowy,
skrobia ziemniaczana, barwnik (kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin), naturalne aromaty miętowe, sól, EKSTRAKT wanilii
Zawartosc opakowania: 6 x 110 ml (402 g: 6 x 67 g)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Pasztet wieprzowy wiejski po bretońsku 180g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera LAKTOZĘ.

Opis produktu: Campagne
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w temp. 0-4 stopnie i spożyć w ciągu 3 dni.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasztet wiejski po bretońsku - pasztet wieprzowy, sterylizowany.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe, wątroba wieprzowa, tłuszcz wieprzowy, cebula, skrobia ZIEMNIACZANA, sól, galaretka wieprzowa
(woda, żelatyna wieprzowa), substancja żelująca: karagen białka MLEKA, odtłuszczone MLEKO w proszku, LAKTOZA (z MLEKA),
pieprz, glukoza, czosnek (zawiera SIARCZYNY).

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Pasztet wiepr.z mięsem z królika i ziołami prow.180g.
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt sterylizowany

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Spożyć bezpośrednio po otwarciu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasztet wieprzowy z mięsem z królika i z ziołami prowansalskimi
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
970 kJ/ 233 Kcal
Tłuszcz
17 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,7 g
Węglowodany
2,5 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
17 g
Sól
0,91 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe, mięso z królika 25%, wątroba wieprzowa, białe wino, plazma wieprzowa, mąka i skrobia PSZENNA, cebula,
sól, zioła prowansalskie 0,3%, mąka z ORZECHÓW LASKOWYCH, zzioła, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Big Planton - Vegangurt. kokosowy 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 415 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Opis produktu: Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Odpowiedni dla wegan i smakoszy, 100 % roślinny. Produkt
odpowiedni dla osób na dietach: bezlaktozowej, bezkazeinowej, bezglutenowej, wegańskiej.
Marka standaryzowana: Planton
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Bez dodatku cukru, Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wegański produkt z mleczka kokosowego.
Marka: Planton
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna 392 kJ / 94 kcal
Tłuszcz
7,1 g
w tym kwasy nasycone6,7 g
Węglowodany
6,7 g
w tym cukry
0,9 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
0,9 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLECZKO KOKOSOWE 95,8 % (woda, EKSTRAKT z KOKOSA), skrobia, BIAŁKA bobu, wegańskie kultury bakterii
JOGURTOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Jogurt typu greckiego 0% 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 165 g

Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt typu greckiego naturalny
Marka: Piątnica
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1 °C do +6 °C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
218 kJ/51 kcal
Tłuszcz
0,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g
Węglowodany
4,1 g
w tym cukry
3,4 g
Białko
8,7 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus)
Pozostale informacje: *Kremowy jogurt typu greckiego o podwyższonej zawartości białka w porównaniu z podobnymi produktami. ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 0% tłuszczu, 2 x więcej białka*

Auchan - Coffee with milk kapsuły 10 szt. 100g
Opis Produktu
Opis produktu: Kapsułki pakowano w atmosferze ochronnej
Podmarka: Coffee with milk

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kapsułki do przygotowania napoju z mleka w proszku i kawy rozpuszczalnej
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Kapsułka może być gorąca po ekstrakcji
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł światła
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
104 kJ/ 25 Kcal
Tłuszcz
1,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
2,3 g
- w tym cukry
1,7 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
1,4 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO w proszku pełne 80%, kawa rozpuszczalna 20%
Zawartosc opakowania: 10 kapsułek

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kapsułki Cappuccino 10 x 11g.
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Kapsułki z kawą paloną mieloną i kapsułki z mlekiem z proszku pełnym z cukrem. Kapsułki pakowano w atmosferze ochronnej

Uzytkowanie i przechowywanie: Kapsułki kompatybilne z "Dolce Gusto"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cappuccino
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Kapsułka może być gorąca po ekstrakcji
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł światła
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
172 kJ/ 41 Kcal
Tłuszcz
1,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
4,4 g
- w tym cukry
3,9 g
Błonnik
0g
Białko
2,0 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kapsułki z kawą: kawa palona mielona 100%. Kapsułki z mlekiem: MLEKO w proszku pełne 83%, cukier 17%
Zawartosc opakowania: 5 x Kapsułki z kawą paloną mieloną, 5 x kapsułki z mlekiem z proszku pełnym z cukrem

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kapsułki Latte Macchiato 10 x 12g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Możę zawierać GLUTEN i SOJĘ.

Opis produktu: Kompatybilne z Dolce Gusto
Podmarka: Latte Macchiato

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kapsułki do przygotowania napoju z kawą, mlekiem pełnym w proszku i cukrem. Pakowano w
atmosferze ochronnej.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
186 kJ / 44 kcal
Tłuszcz
2g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,4 g
Węglowodany
4,3 g
- w tym cukry
3,8 g
Błonnik
0g
Białko
2,3 g
Sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kapsułka z kawą: 100% kawa mielona. Kapsułka z MLEKIEM: MLEKO pełne w proszku 90%, cukier, 10%.
Zawartosc opakowania: 5x kapsułki z kawą, 5x kapsułki z mlekiem
Przygotowanie i stosowanie: Kapsułka może być gorąca po ekstrakcji

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Barszcz czerwony - koncentrat 480 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GLUTEN

Uzytkowanie i przechowywanie: Przed użyciem mocno wstrząsnąć butelką
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Do 2 litrów wywaru mięsnego lub warzywnego wlać zawartość butelki i zagotować. Przyprawić do smaku wg własnego
uznania. Podawać z ziemniakami, uszkami lub krokietem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Barszcz czerwony - koncentrat
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 22'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
31 kJ/ 7 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
1,5 g
- w tym cukry
0g
Białko
0,5 g
Sól
0,42 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok z kiszonych buraków czerwonych 99%, czosnek, SELER

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Barszcz biały 480 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SELER

Rozszerzona nazwa produktu: Koncentrat barszczu białego
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed użyciem mocno wstrząsnąć butelką. Rozwarstwienie jest naturalną cechą produktu
Przygotowanie: Do 2 litrów wrzącego wywaru mięsnego lub warzywnego wlać zawartość butelki i zagotować . Przyprawić do smaku wg
własnego uznania. Podać z ziemniakami, jajkiem lub kiełbasą

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Barszcz biały
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +22'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
117 kJ/ 28 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
3,2 g
- w tym cukry
0g
Białko
1g
Sól
0,62 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, mąka PSZENNA (5,6%), mąka ŻYTNIA, czosnek

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Żurek Śląski 480 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SELER

Rozszerzona nazwa produktu: Koncentrat żurku śląskiego
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed użyciem mocno wstrząsnąć butelką. Rozwarstwienie jest naturalną cechą produktu
Przygotowanie: Do 2 litrów wrzącego wywaru mięsnego lub warzywnego wlać zawartość butelki i zagotować . Przyprawić do smaku wg
własnego uznania. Podać z ziemniakami, jajkiem lub kiełbasą

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurek Śląski
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +22'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
158 kJ/ 37 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
7,3 g
- w tym cukry
0g
Białko
1,1 g
Sól
0,58 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, mąka ŻYTNIA (5,6%), mąka PSZENNA, czosnek.

Przechowywanie i stosowanie

Mlekowita - Mleko czekoladowe 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1096 g

Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mix - www.fsc.org, Mieszany, Tektura z odpowiedzialnych źródeł, FSC C014047
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Wypasione

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko czekoladowe UHT.
Marka: Mlekovita
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze w 100 ml:
Wartość energetyczna 343 kJ/ 82 kcal
Tłuszcz
3,3 g
w tym kwasy nasycone2,1 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
10 g
Białko
3,0 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier, kakao (1,3%), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizator: karagen, aromat
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie

Kinga Pienińska - Naturalna gazowana woda mineralna 6 x 1.5 l
Opis Produktu
Opis produktu: Jedyna naturalna woda mineralna z regionu Pienin i Podhala, należących do najczystszych gór Europy. Czerpana ze źródeł położonych w
otulinie Pienińskiego Parku Narodowego. Kontynuuje ponad 100-letnią tradycjnę rozlewnictwa wód mineralnych z tego regionu. Wyróżnia ja wyrazisty,
orzeźwiający smak, które tworzą zawarte w niej minerały. Niskonasycona dwutlenkiem węgla do stężenia 1500 mg/ICO2 o jakości wymaganej dla środków
spożywczych.

Jednostka opisowa: l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna niskosodowa woda mineralna
Marka: Kinga Pienińska
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.
KATIONY
[mg/l]
Wapń(Ca++)
86,97
Magnez(Mg++)
12,82
Sód(Na+)
9,2
Potas(K+)
3,46
ANIONY
[mg/l]
Wodorowęglany(HCO3-) 360,01
Siarczany(SO4--)
12,60
Chlorki(Cl)
5,32
Fluorki(F-)
0,06
Krzemionka(SiO2)
10,49

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Naturalna woda mineralna niskosodowa
Zawartosc opakowania: 6 butelek plastikowych po 1,5 l

Przechowywanie i stosowanie

Łosoś Ustka - Filety z makreli w pomidorach 175 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 205 g

Zalecenia dla alergikow: Ryba - Zawiera, Gorczyca - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Łosoś Ustka
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 25, Maks. wilgotność % - 80
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Konserwa rybna sterylizowana gotowa do spożycia.
Marka: Łosoś
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość Omega-3.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temp. +4 °C do +25 °C przy wilgotności względnej do 80%.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
622 kJ / 149 kcal
Tłuszcz:
9,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,6 g
Węglowodany:
4,0 g
- w tym cukry
3,7 g
Białko
13 g
Sól:
1,1 mg
Kwasy tłuszczowe Omega-3:
2,3 g
- w tym kwas alfa-linolenowy (ALA):
0.2
- w tym kwas eikozapentaenowy (EPA): 0,7 g
- w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA):0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: filety z MAKRELI KOLIAS (Scomber japonicus / obszar połowu: Ocean Spokojny FAO 61 / złowione w morzu włokiem
pelagicznym) (55% ryby przed sterylizacją), sos pomidorowy (45% przed sterylizacją): woda, koncentrat pomidorowy (17%), cukier,
musztarda (woda, ocet spirytusowy, GORCZYCA BIAŁA, cukier, sól, przyprawy), skrobia kukurydziana modyfikowana, olej

rzepakowy, sól, MĄKA PSZENNA, substancja zagęszczająca: guma guar, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przyprawy, naturalny
aromat papryki

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość Omega-3, Dobra Marka 2016 - jakość, zaufanie, renoma

Coca Cola - Napój gazowany o smaku cola 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 540 g
Marka standaryzowana: Coca-Cola
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Coca-Cola
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml
Energia
180 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
10,6 g
w tym cukry
10,6 g
Białko
0g
Sól
0g
500 ml = 2 x 250 ml
Wartość odżywcza 250 ml (%*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 450 kJ / 105 kcal (5 %)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina

Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.

Przechowywanie i stosowanie

Coca Cola - Napój gazowany o smaku cola 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 540 g

Marka standaryzowana: Coca-Cola
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Coca-Cola
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml
Energia
180 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
10,6 g
w tym cukry
10,6 g
Białko
0g
Sól
0g
500 ml = 2 x 250 ml
Wartość odżywcza 250 ml (%*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 450 kJ / 105 kcal (5 %)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.

Przechowywanie i stosowanie

HADES Emulsja do pielęgnacji nagrobków
Opis Produktu
Opis produktu: Chroni powierzchnię przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Zapobiega powstawaniu nieestetycznych nalotów. Emulsję
Hades można stosować do pielęgnacji nagrobków z lastriko i marmuru. Wysokiej jakości polimery i żywice akrylowe, a także woski gwarantują długotrwały
połysk nagrobka. Tworząc powłokę nabłyszczająco-ochronną, zabezpieczają go przed niszczącym działaniem wody, kwaśnych deszczy i innych zanieczyszczeń, a
także zapobiegają powstawaniu nieestetycznego, zielonego nalotu. Emulsja HADES szczególnie zalecana jest do nagrobków z lastriko, które niezabezpieczone
łatwo ulęgają zniszczeniu, a ich powierzchnia staje się chropowata.

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Hades
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: 1. Przed nałożeniem emulsji HADES zaleca się umycie nagrobka płynem do mycia nagrobków HADES. 2. Na czystą i
suchą powierzchnię nanieść równomierną, cienką warstwę emulsji HADES. Na powierzchnię lastriko (silnie chłonące) nakładać kilka
warstw, w odstępie 30 minut, aż do uzyskania zamierzonego stopnia połysku. UNIKAĆ NAKŁADANIA EMULSJI NA ROZGRZANE
SŁOŃCEM NAGROBKI.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Emulsja do pielęgnacji nagrobków
Marka: ARA

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Lay`s - Chipsy ziemniaczane o smaku zielonej cebulki 140g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Opis produktu: Chrupiące chipsy Lay's powstają z wyselekcjonowanych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy i pysznie przyprawiamy. . Każdy
dzień smakuje lepiej z Lay's!.

Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane o smaku zielonej cebulki.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna
2273 kJ
Wartość energetyczna
545 kcal
Tłuszcz
33 g
- w tym kwasy nasycone
4,0 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
2,8 g
Błonnik
4,3 g
Białko
6,2 g
Sól
1,6 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 4-5 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 682 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący
[preparat serwatkowy z MLEKA, sól, cebula w proszku, cukier, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy
disodowe), aromaty (zawierają MLEKO), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), czosnek w proszku, barwniki
(annato, ekstrakt z papryki), ser w proszku z MLEKA, serwatka w proszku z MLEKA, odtłuszczone MLEKO w proszku]
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Gillette - Maszynka do golenia dla mężczyzn Mach3 2 wkłady
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 65 g

Opis produktu: Maszynka do golenia dla mężczyzn Gillette Mach3 została zaprojektowana z myślą o precyzyjnym, klasycznym goleniu,
któremu możesz zaufać. Trzy ostrza twardsze niż stal dłużej zachowują ostrość (w porównaniu z Blue3), nic więc dziwnego, że jest to
najlepiej sprzedająca się na świecie maszynka do golenia z 3 ostrzami (obliczenia Procter & Gamble na podstawie danych sprzedażowych
Nielsen dotyczących męskich maszynek z 3 ostrzami, w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r.).
Marka standaryzowana: Gillette
Podmarka: Mach3
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Gillette

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, Silica, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl HYDROXYHYDROCINNAMATE, Tris(Di-TButyl)Phosphite, BHT, Glycol

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Wykonana z precyzyjnie ciętej stali, która zapewnia golenie nawet do 15 razy na ostrze, Maszynka do golenia z 3 ostrzami
zapewniającymi klasyczne, gładkie golenie, Ostrza twardsze niż stal dłużej zachowują ostrość (w porównaniu z Blue3), Wyważony,
ergonomiczny uchwyt, Najlepiej sprzedająca się na świecie maszynka do golenia z 3 ostrzami (obliczenia P&G, na podstawie danych
sprzedażowych Nielsen dotyczących męskich maszynek z 3 ostrzami, w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r.)

Bella - Podpaski higieniczne 10 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 108 g
Opis produktu: Wydłużone, oddychające podpaski higieniczne z osłonkami bocznymi. Pokryte włókniną softiplait. Produkt z atestem
NIZP-PZH.
Marka standaryzowana: Bella
Pochodzenie: Polska. Europa. UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Bella

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Produkt zawiera plastik,

Przechowywanie i stosowanie

Elseve - Odżywka do włosów Color Vive 200ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 222 g

Opis produktu: Siła nauki dla nadzwyczajnie pięknych włosów. Specyfika włosów farbowanych w 3 wymiarach. Idealny kolor posiada 3
wymiary: intensywność, bogactwo i blask. Mają one najwyższą wartość w pierwszych dniach po koloryzacji. Jednak włosy farbowane,
szczególnie w intensywnych odcieniach, jeżeli są pozbawione ochrony - szybko płowieją, stają się matowe, suche i pozbawione życia.
Sekret szlachetnego koloru jak w pierwszych dniach po koloryzacji**. Laboratoria L'Oréal stworzyły intensywnie pielęgnujący produkt,
który działa w 3 wymiarach. Wzbogacony o Color Seal, eliksirem z siemienia lnianego + filtrami UVA/UVB + koncentratem odżywczym. 1.
Chroni kolor: nowa formuła z eliksirem z siemienia lnianego chroni włókno włosa i pomaga zatrzymać barwniki, aby zwiększyć trwałość
koloru. 2. Chroni włosy: formuła z filtrami UVA/UVB chroni włosy przed utratą koloru i zmianą jego tonu. . 3. Przedłuża blask: formuła
pielęgnacyjna wzbogacona koncentratem odżywczym intensywnie odżywia, nadając włosom jedwabistą gładkość, aby lepiej odbijały
światło. Potwierdzone rezultaty nawet na delikatnych odcieniach. Testowane na włosach rudych, blond i brązowych. Włosy farbowane
zachowują na długo piękny wygląd, jak w pierwszych dniach po koloryzacji**. **Test konsumencki na 204 kobietach po zastosowaniu
Szamponu i Odżywki Color Vive.
Marka standaryzowana: L'Oreal Paris
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Elseve

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odżywka ochronna
Marka: L'Oréal Paris
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua / Water, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Cetyl Esters, Tocopherol, Cocos Nucifera Oil / Coconut Oil,
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Trideceth-6, Chlorhexidine Digluconate, Poly(Linseed Oil), Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Linalool,
Benzophenone-4, Amodimethicone, Isopropyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Citric Acid, Potassium Hydroxide, Butylphenyl
Methylpropional, Citronellol, Cetrimonium Chloride, BHT, Hexyl Cinnamal, Parfum / Fragrance
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: rozprowadzić starannie na całej długości włosów, aż po końcówki, następnie spłukać. W
przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: udowodniona skuteczność - testowane na włosach rudych, blond i brązowych*, Color Seal, eliksir z siemienia lnianego + filtry
UVA/UVB + koncentrat odżywczy, długotrwale chroni kolor, odżywia włosy, przedłuża blask, włosy farbowane, *Test instrumentalny po
zastosowaniu programu Szampon + Odżywka Color Vive po zabiegu klasycznej koloryzacji
Dodatkowe informacje: Więcej porad ekspertów znajdziesz na www.lorealparis.pl.

Dare - Wafelek w czekoladzie 50 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 52 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera,
ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Eti
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Dare
Pochodzenie: Wyprodukowano w Turcji.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafel (7,4%) w Czekoladzie (26,4%) z Kremem Czekoladowym (66,2%)
Marka: Eti
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
2200/527 kJ/kcal
Tłuszcz
30,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone16,1 g
Węglowodany
56,7 g
w tym cukry
37,0 g
Błonnik
4,3 g
Białko
5,4 g
Sól
0,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, olej roślinny (palmowy, słonecznikowy, z nasion bawełny), miazga KAKAOWA 14%, syrop glukozowy, MLEKO W
PROSZKU, KAKAO 7%, SERWATKA W PROSZKU (Z MLEKA), MĄKA PSZENNA (ZAWIERA GLUTEN), skrobia, MASŁO (Z
MLEKA), emulgator (LECYTYNA SŁONECZNIKOWA), olej KOKOSOWY, tłuszcz KAKAOWY, aromaty, substancje spulchniające
(węglany sodu, węglany amonu, kwaśny pirofosforan sodu), sól, Czekolada: masa KAKAOWA minimum 46%

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Jabłka Gala 4 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Pewni dobrego. Dobre bo... Bez pozostałości pestycydów. Produkcja kontrolowana. Wyprodukowano w gospodarstwach rodzinnych. Klasa
I. kaliber 75-80 mm

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jabłka Gala Schniga

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 4 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Kurczak z grzędy* - produkt ważony, opak ok. 2kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … żywiony karmą roslinną, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu i światła dziennego

Informacje dot stylu zycia: Produkt Polski. Wyprodukowano bez stosowania GMO
Podmarka: Kurczak z grzędy
Pochodzenie: Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tuszka z kurczaka z grzędy, bez podrobów, świeża, klasa A
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od -2°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Tusza patroszona, bez podrobów z kurczaka
Miejsce hodowli: Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty ważymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zważonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: -

Z grzędy - Udo udko z kurczaka z grzędy* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … żywiony karmą roslinną, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu i światła dziennego
Informacje dot stylu zycia: Produkt Polski. Wyprodukowano bez stosowania GMO
Podmarka: Kurczak z grzędy
Pochodzenie: Pochodzenie: Polska

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Uda z kurczaków z grzędy, świeże, klasa A
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od -2°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z kurczaka bez kości
Miejsce hodowli: Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: -

Merci - Bombonierka 8 smaków 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 284 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Zawiera, JAJA - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera,
ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Opis produktu: 8 rodzajów specjałów czekoladowych. Nugatowa, Śmietankowa, Orzechowo-migdałowa, Pralinowa, Deserowa mleczna,
Marcepanowa, Mus czekoladowy, Kawowo-śmietankowa.
Marka standaryzowana: merci
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Finest Selection
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Niemczech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nadziewane i nienadziewane specjały czekoladowe.
Marka: merci
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
2346 kJ/563 kcal
Tłuszcz
36,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone19,9 g
Węglowodany
49,9 g
w tym cukry
48,0 g
Białko
7,8 g
Sól
0,17 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA, MLEKO pełne w proszku, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), ORZECHY
LASKOWE (3,8%), MIGDAŁY (3,4%), pełnotłuste MLEKO w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, LAKTOZA (z MLEKA),
MAŚLANKA w proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, dekstroza, KAKAO niskotłuszczowe, fruktoza, emulgator: LECYTYNY
(SOJA), syrop glukozowy, syrop z cukru inwertowanego, kawa, aromaty, sól, Czekolada MLECZNA z nadzieniem nugatowym: masa
KAKAOWA minimum 32%; czekolada ŚMIETANKOWA: masa KAKAOWA minimum 32%; czekolada MLECZNA z ORZECHAMI i
MIGDAŁAMI: masa KAKAOWA minimum 32%; czekolada MLECZNA z nadzieniem pralinowym: masa KAKAOWA minimum 32%;
czekolada MLECZNA DESEROWA: masa KAKAOWA minimum 45%; czekolada DESEROWA z nadzieniem marcepanowym: masa
KAKAOWA minimum 50%; czekolada DESEROWA z musem czekoladowym: masa KAKAOWA minimum 50%; biała czekolada i
czekolada KAWOWO-ŚMIETANKOWA: czekolada ŚMIETANKOWA: masa KAKAOWA minimum 32%; biała czekolada: masa
KAKAOWA minimum 28%

Przechowywanie i stosowanie

Skrzydła kurczaka z grzędy* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … żywiony karmą roslinną, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu i światła dziennego

Informacje dot stylu zycia: Produkt Polski. Wyprodukowano bez stosowania GMO
Podmarka: Kurczak z grzędy

Pochodzenie: Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Skrzydła z kurczaków z grzędy, świeże, klasa A
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od -2°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z kurczaka z kością
Miejsce hodowli: Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: -

Ziaja - Odżywka do włosów farbowanych 200ml
Opis Produktu
Opis produktu: Aktywny preparat bez spłukiwania o niskim pH, który zamyka łuski i regeneruje włosy aż po same końce. Zawiera
Heliogenol - substancje doskonale chroniącą kolor włosów farbowanych. Działanie: zapobiega utracie koloru i wyraźnie przedłuża jego
trwałość, skutecznie przyśpiesza regenerację włosów, wzmacnia i odbudowuje ich naruszoną strukturę, zapobiega rozdwajaniu się
końcówek. Efekt: włosy odporne na wymywanie koloru.
Informacje dot stylu zycia: pH fizjologiczne. Preparat testowany dermatologicznie i alergologicznie. Heliogenol, olej rycynowy, aloes,
prowitamina B5
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Niewielką ilość odżywki nanieść równomiernie na świeżo umyte włosy. Nie spłukiwać. Przy włosach zbyt obciążonych
równie dobre efekty można osiągnąć spłukując odżywkę po 3-5minut.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odżywka intensywny kolor do włosów farbowanych.
Marka: ZIAJA

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua(Water), Cetearyl Alcohol, Cetrimoinium Chloride, Dimethicone, Isopropyl Myristate, Paraffinum Liquidum(Mineral Oil),
Panthenol, Butylene Glycol, Helianthus Annuus(Sunflower), Seed Extract, Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Ricinus
Communis(Castor) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Trilaureth-4 Phosphate, BHA, Sodium Benzoate, 2-Bromo-2Nitropropane-1,3-Diol, Parfum(Fragrance), Citric Acid.

Przechowywanie i stosowanie

Podudzia kurczaka z grzędy* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … żywiony karmą roslinną, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu i światła dziennego

Informacje dot stylu zycia: Produkt Polski. Wyprodukowano bez stosowania GMO
Podmarka: Kurczak z grzędy
Pochodzenie: Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Podudzia z kurczaków z grzędy, świeże, klasa A
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od -2°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z kurczaka z kością
Miejsce hodowli: -

Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: -

ZIAJA - Krem nagietek 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 141 g
Opis produktu: Łagodny półtłusty krem z wyciągiem z kwiatów nagietka i witaminą E. Aktywnie odżywia oraz doskonale nawilża skórę.
Zapobiega utracie elastyczności, regeneruje i wygładza naskórek. Wykazuje skuteczne działanie kojące.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krem nagietek
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cera Microcristallina (Microcristalline Wax), Paraffin, Glycerin, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sorbitan Sesquioleate, Ceresin, Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopheryl Acetate, Magnesium Sulfate,
Sodium Benzoate, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Parfum (Fragrance), Citronellol, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Linalool,
Coumarin, Eugenol, Benzyl Benzoate, Citric Acid
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Krem nanieść na skórę twarzy, szyi i dekoltu, następnie delikatnie wklepać.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pH naturalne, produkt testowany dermatologicznie i alergologicznie

Nogi kurcz z grzędy* - produkt ważony, opak ok. 0.7kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … żywiony karmą roslinną, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu i światła dziennego
Informacje dot stylu zycia: Produkt Polski. Wyprodukowano bez stosowania GMO
Podmarka: Kurczak z grzędy
Pochodzenie: Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nogi z kurczaków z grzędy, świeże, klasa A
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od -2°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z kurczaka z kością
Miejsce hodowli: Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: -

ZIAJA - Krem do twarzy oliwkowy 50 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 72 g
Opis produktu: oliwkowa regeneracja. Tłusty krem na bazie oleju z oliwek z filtrem UV. Intensywnie odżywia skórę suchą i normalną
zapewniając jej ochronę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Nawilża i wygładza naskórek oraz skutecznie łagodzi
podrażnienia. Preparat testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Aqua (Water), Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Ethylhexyl Salicylate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Cetyl Alcohol, Lanolin Alcohol, Tocopheryl Acetate, Ceresin,
Methylparaben, Parfum (Fragrance), Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Cinnamyl Alcohol,
HYDROXYCITRONELLAL, Limonene, Amyl Cinnamal, Citral, Citric Acid
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: 15 minut przed wyjściem na słońce na oczyszczoną żelem oliwkowym skórę twarzy i szyi
nanieść krem i delikatnie wklepać. Polecany również do codziennej pielęgnacji ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: cera normalna i sucha

Filet z piersi kurczaka z grzędy* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … żywiony karmą roslinną, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu i światła dziennego
Informacje dot stylu zycia: Produkt Polski. Wyprodukowano bez stosowania GMO
Podmarka: Kurczak z grzędy
Pochodzenie: Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z piersi z kurczaków z grzędy, świeże, klasa A
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od -2°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z kurczaka bez kości
Miejsce hodowli: Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: -

Porcja rosołowa kurczak z grzędy* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … żywiony karmą roslinną, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu i światła dziennego
Informacje dot stylu zycia: Produkt Polski. Wyprodukowano bez stosowania GMO
Podmarka: Kurczak z grzędy
Pochodzenie: Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Porcja rosołowa kurczaka z grzędy, świeża, klasa A
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od -2°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Korpus z kurczaka
Miejsce hodowli: Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: -

Merci - Czekolada z nadzieniem marcepanowym
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 130 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może
zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: merci
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Niemczech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada z nadzieniem marcepanowym (38%)
Marka: merci
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
2143 kJ
Wartość energetyczna
514 kcal
Tłuszcz
29,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone13,4 g
Węglowodany
53,2 g
w tym cukry
50,3 g
Białko
6,1 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, miazga KAKAOWA, mielone MIGDAŁY (13,9%), tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, fruktoza, syrop
glukozowy, syrop z cukru inwertowanego, dekstroza, emulgator: LECYTYNY (SOJA), aromat naturalny, wyciąg z wanilii, Czekolada: masa
KAKAOWA minimum 50%

Przechowywanie i stosowanie

Bakalland - Masa krówkowa kajmakowa 460g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 520 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera
Opis produktu: Tajemnica naszych kajmaków tkwi w idealnie przygotowanej recepturze. Doskonały smak i aromat oraz odpowiednia
konsystencja zapewnią sukces kulinarny. Do wyboru są aż 4 warianty: tradycyjny, orzechowy, kakaowy oraz Tiramisu. Nasz kajmak nie
zawiera konserwantów, a po otwarciu jest od razu gotowy do użycia - nie wymaga kilkugodzinnego gotowania, co na pewno ucieszy
wielbicieli słodkich wypieków.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masa krówkowa o smaku tradycyjnym.
Marka: Bakalland
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, nie przechowywać w lodówce. Po otwarciu przechowywać w warunkach
chłodniczych do 48 godz. Scukrzanie jest naturalnym procesem i nie stanowi wady produktu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu na 100 g
Wartość energetyczna
1211 kJ/287 kcal
Tłuszcz
5,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,6 g
Węglowodany
54 g
w tym cukry
47 g
Białko
5,8 g
Sól
0,14 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, woda, MLEKO w proszku odtłuszczone 16 %, olej palmowy, emulgator: LECYTYNY (z SOI)
Przygotowanie i stosowanie: Propozycje zastosowania, wypieki, desery, potrawy, naleśniki,

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: aksamitna gotowa do spożycia
Dodatkowe informacje: Delecta. Z tradycji domowych wypieków. Kulinarne inspiracje znajdziesz na:. Delektujemy.pl.

Ferrero - Chrupiący wafelek z kokosem i migd. w środku 230g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Raffaello
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupiący wafelek z kokosem i całym migdałem w środku.
Marka: Raffaello
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal) 2606 / 628
Tłuszcz (g)
48,6
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 29,7
Węglowodany (g)
38,3
w tym cukry (g)
33,3
Białko (g)
7,2
Sól (g)
0,305

Zdrowie i styl życia
Skladniki: suszony KOKOS (25,5%), tłuszcze roślinne (palmowy, shea), cukier, MIGDAŁ (8%), MLEKO odtłuszczone w proszku,
SERWATKA w proszku, mąka PSZENNA, skrobia z tapioki, emulgator: LECYTYNY (SOJA), aromaty, substancja spulchniająca
(wodorowęglan sodu), sól

Przechowywanie i stosowanie

Joanna - Odżywka w sprayu do włosów suchych 150 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 184 g

Opis produktu: Odżywka w sprayu polecana jest do włosów suchych, matowych, zniszczonych zabiegami fryzjerskimi. Zawarte w
recepturze proteiny jedwabne znane są z działania nawilżającego, w widoczny sposób wpływającego na poprawę kondycji włosów. Po
zastosowaniu odżywki włosy mniej się elektryzują, stają się bardziej gładkie, nabierają jedwabistego połysku oraz miękkości.
Marka standaryzowana: Joanna
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Jedwab
Pochodzenie: Polska (UE)
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Joanna

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, Silicone Quaternium-16, Cetrimonium Chloride, ISOPROPYL Alcohol, Silk Amino Acids, Undeceth-11,
Butyloctanol, Undeceth-5, Laureth-10, Acetic Acid, Iodopropynyl Butylcarbamate, Citric Acid, Imidazolidinyl Urea, Sodium Benzoate,
Parfum, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Citronellol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, CI
17200
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Rozpylić odżywkę na wilgotne lub lekko osuszone włosy, rozczesać grzebieniem i
pozostawić bez spłukiwania. Włosy układać jak zazwyczaj.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: włosy suche i zniszczone

Joanna - Balsam do ciała 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 552 g
Opis produktu: Balsam do ciała Naturia z oliwą z oliwek zapewnia optymalne odżywienie skóry. Nadaje jej gładkość i elastyczność oraz
sprawia, że staje się miękka i miła w dotyku. Dzięki jedwabistej konsystencji balsam doskonale się wchłania i intensywnie pielęgnuje Twoje
ciało.
Marka standaryzowana: Joanna
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Naturia
Pochodzenie: Polska (UE)
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Joanna

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, ISOPROPYL Myristate,
Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Olea Europaea Fruit Oil, Olea Europaea Oil Unsaponifiables,
Olus Oil, Tocopherol Propylheptyl Caprylate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Parfum, ALPHAISOMETHYL Ionone, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, HYDROXYCITRONELLAL, Limonene, Linalool, Caprylyl Glycol
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Niewielką ilość balsamu nanieść i rozprowadzić na skórze. Stosować codziennie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: skóra sucha

Dr. Oetker - Żelatyna spożywcza 20 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 23 g
Opis produktu: Do kuchni polecamy naszą Żelatynę Uniwersalną:. - idealna do mięs, ryb, warzyw i deserów, - wystarcza na 1 litr płynu, super klarowana. Wypróbuj, a nie skorzystasz już z żadnej innej.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Żelatyna pochodzi z obszaru Unii Europejskiej.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelatyna spożywcza wieprzowa zdatna do spożycia przez ludzi.
Marka: Dr. Oetker
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: , Zawartość torebki wsyp do 1 l przegotowanej, gorącej wody lub wywaru. ,
Dokładnie wymieszaj aż do rozpuszczenia. Nie gotuj! , Ostudzoną galaretkę wstaw do lodówki do stężenia. Porady:, Świeże owoce kiwi,
ananasa, figi, papai i mango zawierają enzymy, które uniemożliwiają tężenie żelatyny. Można temu zapobiec zagotowując owoce przez
kilka minut lub stosując owoce z puszki. Aby uzyskać równomierne rozłożenie składników w naczyniu, stopniowo zalewaj rozpuszczoną
żelatyną. Po zalaniu pierwszej warstwy wstaw naczynie do lodówki do częściowego zastygnięcia. Następnie wylej drugą warstwę.
Żelatynę można rozpuścić w małej ilości wody, na przykład w celu zagęszczenia deseru. Pamiętaj, że przygotowując desery, rozpuszczoną
żelatynę należy mieszać z produktami o temperaturze pokojowej. Zawartość opakowania wystarcza na 1 litr płynu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: do mięs, ryb, warzyw i deserów, na 1 l płynu, wieprzowa, super klarowna

Dr.Oetker - Cukier wanilinowy 16g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 18 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Cukier wanilinowy z najwyższej jakości składników wzbogacony o naturalny ekstrakt wanilii to gwarancja wyjątkowego,
aromatycznego i delikatnego smaku Twoich wypieków.
Marka standaryzowana: Dr.Oetker
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier wanilinowy premium.
Marka: Dr.Oetker
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu w proszku:
Energia
1693 kJ / 398 kcal
Tłuszcz
0g
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone0 g
Węglowodany
100 g
w tym Cukry
100 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, aromat, EKSTRAKT wanilii
Przygotowanie i stosowanie: Duża porcja na 1 kg mąki,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: duża porcja, premium, z naturalnym ekstraktem wanilii
Dodatkowe informacje: Przepisu szukaj na. ww.oetker.pl. Przepis na naleśniki z twarożkiem znajdziesz na www.oetker.pl.

Dr.Oetker - Śmietan-fix w proszku 9g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 10 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Doskonała bita śmietana tylko ze Śmietan-fixem Dr. Oetkera:. - gwarancja ubicia śmietany. - nie obciąża konsystencji
śmietany, nadal pozostaje delikatna. - śmietana zachowuje dekoracyjne kształty. - śmietana po ubiciu nie podchodzi wodą. - do
przygotowywania śmietany do przekładania i dekorowania tortów, biszkoptów, dekorowania deserów.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietan-fix w proszku
Marka: Dr. Oetker
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu w proszku:
Energia
1572 kJ/370 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone0,0 g
Węglowodany
92,1 g
w tym Cukry
48,4 g
Białko
0,2 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: glukoza, skrobia modyfikowana
Przygotowanie i stosowanie: Na 250 ml słodkiej śmietanki 30%, Sposób użycia:, 1. Schłodzoną śmietanę ubić krótko mikserem. 2.
Zawartość torebki wymieszać z cukrem pudrem i/lub z Cukrem wanilinowym Dr. Oetkera (ilość według upodobania), następnie wsypać do
śmietany i ubijać do uzyskania pożądanej konsystencji. 3. Do czasu podania przechowywać w lodówce. Wskazówka, Biszkopt nie
przesiąknie jeżeli przed nałożeniem kremu, bitej śmietany lub owców, jego powierzchnię posypiemy równomiernie Śmietan-fixem.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: utrzymuje właściwą konsystencję bitej śmietany

Pewni Dobrego - Jaja Bio 10 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo… od kur ze stałym dostępem do terenów na otwartej przestrzeni. Z gospodarstwa rodzinnego z wielkopolski.
Klasa A
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 10 jaj ekologicznych różnej wielkości
Marka: Pewni Dobrego

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 jaj różnej wielkości

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Jogurt naturalny gęsty 200g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo... Mleko pochodzące z małych, lokalnych gospodarstw. Prosty skład. Jogurt naturalny z Kujaw i ziemi Dobrzyńskiej, Gęsty

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny, gęsty
Marka: Pewni dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +8'C. Chronić przed światłem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
517 kJ/ 124 Kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6 g
Węglowodany
4,5 g
- w tym cukry
4,5 g
Białko
3,5 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, BIAŁKA MLEKA, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Śmietana 12% 200g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo... Mleko pochodzące z małych, lokalnych gospodarstw. Prosty skład. Bez substancji zagęszczających. Śmietana z Kujaw i ziemi
Dobrzyńskiej 12%

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana 12%
Marka: Pewni dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +8'C. Chronić przed światłem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
570 kJ/ 138 Kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,2 g
Węglowodany
4,0 g
- w tym cukry
4,0 g
Białko
2,8 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ
Sklad produktu: Zawartość tłuszczu 12%

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Śmietana 18% 200g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo... Mleko pochodzące z małych, lokalnych gospodarstw. Prosty skład. Bez substancji zagęszczających. Śmietana z Kujaw i ziemi
Dobrzyńskiej 18%

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana 18%

Marka: Pewni dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +8'C. Chronić przed światłem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
784 kJ/ 190 Kcal
Tłuszcz
18 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
3,7 g
- w tym cukry
3,7 g
Białko
2,7 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ
Sklad produktu: Zawartość tłuszczu 18%

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Masło ekstra osełkowe 300g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo... Z mleka pochodzącego z małych lokalnych gospodarstw. Masło ekstra z kujaw i ziemi dobrzyńskiej, osełkowe. Zawartość tłuszczu
83%

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masło ekstra osełkowe
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +8'C. Chronić przed światłem
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
3095 kJ/ 753 Kcal

Tłuszcz
83 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone55 g
Węglowodany
0,7 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
0,7 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ
Sklad produktu: Zawartość tłuszczu 83%

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Twaróg śmietankowy 250 g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo... Mleko pochodzące z małych, lokalnych gospodarstw. Prosty skład

Rozszerzona nazwa produktu: Ser twarogowy, śmietankowy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg z Kujaw i ziemi Dobrzyńskiej, śmietankowy
Marka: Pewni dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
837 kJ/ 202 Kcal
Tłuszcz
16 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone10 g
Węglowodany
2,4 g
- w tym cukry
2,1 g
Białko
11 g

Sól

0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Ocean - Lagos - Gąbka do kąpieli i masażu 50 g
Opis Produktu
Opis produktu: Warstwa do masażu delikatnie stymuluje ciało. Gąbka posiada także drugą, miękką warstwę kąpielową. Duża powierzchnia gąbki jest jej
ogromna zaletą (14 x 9 cm). Produkt dostępny w kilku wariantach kolorystycznych (kolory wydawane są losowo)
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu wypłucz dokładnie gąbkę. Pamiętaj aby regularnie wymieniać
gąbkę dla zachowania właściwej higieny
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lagos - Gąbka do kąpieli i masażu
Marka: Ocean

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mieszanka owocowa 450g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnia lata w Twojej kuchni!
Jednostka opisowa: g

Warunki przechowywania: W temperaturze -6C: 1 tydzień. W temperaturze -12C: 1 miesiąc. W temperaturze poniżej -18C: Do daty
podanej na opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Zamrożone owoce posypać cukrem, pozostawić do rozmrożenia, udekorować bitą śmietaną. Można także zastosować do
zup owocowych, kompotów, koktajli, pierogów, knedli, ciast z owocami, dekoracji tortów, galaretek, kisieli.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka owocowa z rabarbarem. Produkt głęboko mrożony
Marka: Produkt marki Auchan

Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do ponownego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
221 kJ
Wartość energetyczna
53 kcal
Białko
0,9 g
Węglowodany
9,4 g
- w tym cukry
6,6 g
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Owocowe w zmiennych proporcjach: śliwki bez pestek porzeczki czarne, porzeczki czerwone rabarbar 20%, truskawki

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Konspol - Burger wołowy w bułce 170 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 192 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SEZAM - Zawiera, SOJA - Może
zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Konspol
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Kuchenka mikrofalowa 600W ok. 1 min. Od postaci schłodzonej. Piec w piekarniku. Piekarnik 180°C ok.

10 min. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kotlet wołowy, rozdrobniony, formowany, smażony, pieczony w bułce pszennej z sezamem z plastrem sera Gouda, cebulą
prażoną i ketchupem.
Marka: Konspol
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0°C do +6°C. Po otwarciu należy spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1023 kJ/243 kcal
Tłuszcz
9,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,9 g
Węglowodany
26 g
w tym cukry
3,5 g
Białko
14 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: burger 47% (mięso wołowe 80%, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, cebula, skrobia ziemniaczana, BŁONNIK grochu, sól, pieprz czarny, drożdże),
bułka PSZENNA z SEZAMEM 31% (mąka PSZENNA 65%, woda, cukier, olej rzepakowy, drożdże, sól, SEZAM 1,8%, zaczyn PSZENNY (przefermentowana
mąka PSZENNA), środek do przetwarzania mąki - E 300), SER Gouda 10% (MLEKO pasteryzowane, sól, bakterie fermentacji MLEKOWEJ, stabilizator - E
509; podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik - E 160b), cebula prażona 6% (cebula 76%, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, sól), ketchup 6% (koncentrat
pomidorowy 69%, cukier, ocet spirytusowy, sól, naturalny aromat goździków)
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Uwaga: Przed podgrzaniem produkt wyjąć z opakowania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: opakowanie zawiera saszetki: prażona cebulka + ketchup

Produkty Klasztorne - Ekologiczne pierogi z mięsem 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 424 g
Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-01, PL-EKO-04 Rolnictwo UE
Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Produkty Klasztorne

Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne Pierogi z mięsem
Marka: Produkty Klasztorne
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2 do +6.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g
wartość energetyczna
976 kJ/233 kcal
tłuszcz
9,98 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,37 g
węglowodany
24,02 g
- w tym cukry
0,20 g
białko
11,26 g
sól
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: *mięso wieprzowe (43,5%), *MĄKA PSZENNA (33%), woda (16%), *cebula (7,2%), *olej rzepakowy (0,299%), *pieprz
(0,001%), * składniki pochodzą z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.klasztorne.pl. Smaki Roztocza.

Zaini-Jajko z mlecznej czekolady z niespodzianką 20g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: ORZECHÓW
Podmarka: L.O.L. Surprice
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Jajko z mlecznej czekolady z niespodzianką (mleczna czekolada zawiera minimum 34% kakao)
Marka: Zaini
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera zabawkę. Drobne elementy. Zaleca się nadzór osoby dorosłej
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2280 kJ/ 546 Kcal
Tłuszcz
32,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone20,2 g
Węglowodany
57,1 g
- w tym cukry
56,2 g
Białko
5,6 g
Sól
0,20 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku, miazga kakaowa, SERWATKA w proszku (z MLEKA), odtłuszczone
MLEKO w proszku, emulgator (lecytyna SOJOWA), aromat

Przechowywanie i stosowanie

Kotlina Natury - Jaja Kurka zielononóżka klasa A 10 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Jaja o różnej wielkości: minimalna masa 10 sztuk jaj netto 530 g. 1 Jaja z chowu na wolnym wybiegu. Klasa jakości A.

Marka standaryzowana: Kotlina Natury

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja od kury zielononóżki.
Marka: Kotlina Natury
Przechowywanie: Po zakupie przechowywać w warunkach chłodniczych.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: QES - System Kontroli Jakości Jaj,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Kod na skorupie. X-YY-ZZZZZZZZ oznacza:. X. Sposób chowu kur. 0 - Ekologiczny. 1 - Wolnowybiegowy. 2 Ściółkowy. 3 - Klatkowy. YY. Kraj pochodzenia jaj. ZZZZZZZZ. Numer identyfikacyjny producenta.

Auchan - Złote rodzynki 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO
Pochodzenie: Wyprodukowano i/lub zapakowano w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć torebkę szczelnie i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Chile

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Złote rodzynki
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1458 kJ/ 344 Kcal
Tłuszcz
0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
80 g
- w tym cukry
59 g
Błonnik
4g
Białko
3,4 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Rodzynki 99,5%, olej słonecznikowy, substancja konserwująca: DWUTLENEK SIARKI

Przechowywanie i stosowanie

Finuu - Miks tłuszczowy do smarowania bez laktozy 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Laktoza - Nie zawiera, Mleko - Zawiera

Opis produktu: - Wysoka zawartość masła. - Naturalne źródło Omega 3. - Bez konserwantów. - Bez barwników i aromatów. - 100%
naturalne składniki.
Marka standaryzowana: Finuu
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miks tłuszczowy do smarowania 75%.
Marka: Finuu
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Naturalne źródło Omega-3.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Wartości odżywcze
/ 100 g
Wartość energetyczna
2808 kJ \ 683 kcal
Tłuszcz w tym
75 g
kwasy tłuszczowe nasycone
29 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone34 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone12 g
Węglowodany
1,1 g
w tym cukry
1,1 g
Białko
0,8 g
Sól
0g
Witamina A
360 µg (45%*)
Witamina D
2,25 µg (45%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: masło z MLEKA (47%), oleje roślinne (rzepakowy - 34%, z lnianki - 2%), MLEKO odtłuszczone, witaminy (A, D),
Zawartość tłuszczu: 75% (tłuszcz mleczny 39%, tłuszcz roślinny 36%)
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: do smarowania, pieczenia i smażenia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: połączenie masła (47%) z olejami z rzepaku i lnianki

Winogrona różowe* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Mają bardzo smaczne średniej wielkości owoce deserowe. Jedzenie winogron wzmacnia odporność organizmu na infekcje.
Zawierają również witaminę A, która korzystnie wpływa na wzrok oraz witaminy z grupy B, które łagodzą stres. Zawierają żelazo i jod,
który reguluje prace tarczycy.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Winogrona - różowe na wagę
Marka: Winogrona
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w lodówce.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Winogrono

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Wawel - Królewskie mleczko waniliowe
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 380 g
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jaja - Zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica - Może zawierać
Marka standaryzowana: Wawel

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pianki waniliowe w czekoladzie.
Marka: Wawel
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna:
1596 kJ/ 380 kcal
tłuszcz:
16 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:10 g
węglowodany:
55 g
w tym cukry:
45 g
białko:
3,4 g
sól:
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, czekolada 25% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea), emulgator: lecytyny (z SOI), aromat
naturalny], odtworzone MLEKO odtłuszczone, syrop glukozowy, masło (z MLEKA), syrop cukru inwertowanego, białko JAJA w
proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, substancja żelująca: agar, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty naturalne,
naturalny aromat waniliowy, Czekolada: masa kakaowa minimum 43%, Oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Sięgnij po waniliowe obłoki. Pokochaj bujanie w obłokach!.

Piątnica - Śmietanka 36% homogenizowana 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Opis produktu: Naturalna, słodka śmietanka do ciast, tortów, kremów i deserów.
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietanka 36% pasteryzowana, homogenizowana.
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
1426 kJ/346 kcal
Tłuszcz
36 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone22 g
Węglowodany
3,3 g
w tym cukry
3,3 g
Białko
2,2 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: do deserów,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO

Ser żółty Radamer w kawałku* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Opis produktu: "Radamer – ser w kawałku. Poznaj wyjątkowy smak słodyczy z nutą orzecha! Żółty ser dojrzewający Radamer poznasz
po wyraźnie widocznych dziurach. Po skosztowaniu najpierw poczujesz delikatny, słodkawy smak, który jest bardzo przyjemny i
neutralny. Po chwili jednak słodycz jest wyraźnie złamana nutą orzecha, dzięki czemu Radamer należy do serów uniwersalnych (np. na
kanapki i do dań zapiekanych), jak i tych, cieszących się uznaniem koneserów. Doskonale sprawdza się, jako codzienna przekąska dla
dorosłych i dzieci."
Pochodzenie: Polska

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Ser żółty Serenada Radamer w kawałku
Marka: Serenada
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do 10 stopni C
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1426 kj/ 343 kcal
Tłuszcz
26 g
Tłuszcze nasycone 18 g
Węglowodany
1,3 g
Cukier
0g
Białko
26 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, bakterie fermentacji MLEKOWEJ, stabilizator-chlorek wapnia, barwnik - annato. SER
dojrzewający, tłusty, prducent:

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Ser żółty Salami w kawałku* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Pochodzenie: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser żółty Serenada Salami w kawałku
Marka: Serenada
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do 10 stopni C

Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1463 kj/ 352 kcal
Tłuszcz
27 g
Tłuszcze nasycone 17 g
Węglowodany
1,7 g
Cukier
0g
Białko
26 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane,sól, bakterie fermentacji MLEKOWEJ, stabilizator: chlorek wapnia, barwnik annato SER
dojrzewający, tłusty naturalnie nie zawiera LAKTOZY.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Président - Masło klasy ekstra solone 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 202 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Président
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji z mleka z UE
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masło klasy ekstra, solone.
Marka: Président

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Chronić przed światłem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna:
2989 kJ/727 kcal
Tłuszcz:
80 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:55 g
Węglowodany:
1,0 g
w tym cukry:
1,0 g
Białko:
0,7 g
Sól:
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MASŁO, sól 2 %, 80 % tłuszczu

Przechowywanie i stosowanie

Lajkonik - Krakersy cebulkowe 180g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać

Marka standaryzowana: Lajkonik
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krakersy o smaku cebulki
Marka: Lajkonik
Przechowywanie: Przechowywać w zaciemnionym i suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Energia
Energia

Średnia wartość odżywcza 100 g
2 012 kJ
480 kcal

Tłuszcz

21 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,7 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
4,5 g
Błonnik
2,9 g
Białko
9,3 g
Sól
2,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka pszenna, olej rzepakowy (20 %), JĘCZMIENNY EKSTRAKT słodowy, substancje spulchniające: wodorowęglan amonu,
wodorowęglan sodu, sól, cebula w proszku (2,0 %), glukoza, JAJA w proszku, emulgator: LECYTYNY, pieprz czarny, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z olejem rzepakowym, produkt wegetariański, bez dodatku wzmacniaczy smaku, nasz legendarny smak

Kinder - Bueno 43g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Kinder
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bueno

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafel pokryty mleczną czekoladą wypełniony delikatnym mleczno-orzechowym nadzieniem (54 %).
Marka: Kinder
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal) 2384/572
Tłuszcz (g)
37,3
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 17,3

Węglowodany (g)

49,5

w tym cukry (g)
Białko (g)
Sól (g)

41,2
8,6
0,272

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada MLECZNA 31,5 % (cukier, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA, MLEKO odtłuszczone w proszku,
MASŁO odwodnione, emulgator: LECYTYNY (SOJA); wanilina), cukier, olej palmowy, mąka PSZENNA, ORZECHY LASKOWE (10,8
%), MLEKO odtłuszczone w proszku (8,5 %), MLEKO pełne w proszku (5,5 %), czekolada 1,5 % (cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz
KAKAOWY, emulgator: LECYTYNY (SOJA); wanilina), KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: LECYTYNY
(SOJA), substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu), sól, wanilina, Składniki MLEKA: 19,5 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mleko i orzechy
Dodatkowe informacje: Kinder. Czas na bueno rozpieszczenie. ponad 2550 nagród w loterii. www.kinderbueno.pl.

Jamar - Ocet jabłkowy 6% 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 736 g
Marka standaryzowana: Jamar
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Produkt polski
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ocet jabłkowy 6 % kwasowości.
Marka: Jamar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze od 0°C do +25°C. Powstały osad jest naturalną
cechą produktu i nie stanowi jego wady.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Do bezpośredniego spożycia stosować w rozcieńczeniu 1:1.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100 % naturalny, na wodzie ze źródeł jurajskich, do marynat, sosów, dipów, Produkt polski

Lajkonik - Paluszki słone 200g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, SEZAM - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Produkty Lajkonik wypiekane w Skawinie pod Krakowem to przekąska nieprzerwanie towarzysząca rodzinom od
pokoleń. Dzięki starannie wyselekcjonowanym ziarnom nasze przekąski cieszą się ponadprzeciętną jakością. Idealna chrupkość i prosty
skład sprawiają, że smak Lajkonika jest legendarnie niepowtarzalny - uwielbiają go konsumenci w całej Polsce. "Lajkonik, Legendarny
Moment Legendarny Smak".
Marka standaryzowana: Lajkonik
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paluszki słone.
Marka: Lajkonik
Przechowywanie: Przechowywać w zaciemnionym i suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Energia
1603 kJ
Energia
379 kcal
Tłuszcz
4,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
72 g
- w tym cukry
2,7 g
Błonnik
3,4 g
Białko
12 g

Sól

3,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, sól, olej rzepakowy (2,6 %), drożdże, regulator kwasowości: wodorotlenek sodu, JĘCZMIENNY
EKSTRAKT słodowy, substancja spulchniająca: wodorowęglan amonu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z olejem rzepakowym, produkt wegański, bez dodatku wzmacniaczy smaku

Lajkonik - Precelki chrupkie 130g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać
Marka standaryzowana: Lajkonik
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Precelki słone.
Marka: Lajkonik
Przechowywanie: Przechowywać w zaciemnionym i suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Energia
1 663 kJ
Energia
394 kcal
Tłuszcz
7,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
69 g
- w tym cukry
2,6 g
Błonnik
4,1 g
Białko
11 g

Sól

3,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka pszenna, olej rzepakowy (5 %), sól, sól morska, regulator kwasowości: wodorotlenek sodu, drożdże, JĘCZMIENNY
EKSTRAKT słodowy, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z olejem rzepakowym, produkt wegański, bez dodatku wzmacniaczy smaku, nasz legendarny smak

Ahmad Tea - Herbata English Tea ekspresowa 100 torebek
Opis Produktu
Opis produktu: Herbata czarna, delikatnie wzbogacona aromatem bergamoty.
Jednostka opisowa: g
Podmarka: English Tea No.1
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Przygotowanie: Zaparzać 3-5 minut.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata ekspresowa, 100 saszetek
Marka: Ahmad Tea
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Herbata czarna, delikatnie wzbogacona aromatem bergamoty.

Przechowywanie i stosowanie

Tort czekoladowy* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM I SOJĘ

Opis produktu: Połączenie ciemnego biszkoptu, przesmarowanego dżemem z czarnej porzeczki, a wyróżnia się pysznym kremem
czekoladowym. Sprawdzi się na różnego rodzaju przyjęciach. Produkcja własna Auchan
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tort czekoladowy
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +4'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1494 kj / 360 kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
24 g
- w tym cukry
14 g
Białko
3,9 g
Sól
0,23 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA uht 33-36% tłuszczu,stabilizator: cukier, dekstroza,maltodekstryna,skrobia modyfikowana:e1414 (z ziemniaków),
żelatyna wołowa,SERWATKA w proszku,aromat,woda, JAJA,(płynna pasteryzowana z kurzych JAJ-ALERGENY JAJA
kurze),cukier,biszkopt(cukier,mąka PSZENNA (GLUTEN) skrobia aktywna PSZENNA,substancje spulchniające:wodorowęglan sodu
e500ii, fosforan glinowo-sodowy e541,emulgatory:mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym
e472a,mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem MLEKOWYM e472b, syrop glukozowy MLEKO w proszku
odtłuszczone, owoce świeże lub z syropu,stabilizator: karboksymetylo celuloza e466 stabilizator czekoladowy (cukier, KAKAO
20%,żelatyna wołowa, skrobia modyfikowana e1422,barwnik e150d, aromat, barwnik e120

Przechowywanie i stosowanie

Mandarynki* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Waga: Kaliber 4, 50, 60 mm

Opis produktu: Posiadają wiele właściwości leczniczych. Dzięki witaminie C i witaminie A, naturalnym przeciwutleniaczom wspomagają
układ odpornościowy, hamują działanie wolnych rodników odpowiedzialnych za proces starzenia, a także poprawiają kondycję skóry oraz
chronią przed chorobami oczu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mandarynki - na wagę
Marka: Mandarynki
Przechowywanie: Polecemy przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze nie niżej 6-8°

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mandarynka

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Maluta - Serek homogenizowany waniliowy bez laktozy 220g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 212 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Maluta
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany waniliowy bez laktozy.
Marka: Maluta
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna 630 kJ / 150 kcal
Tłuszcz
7,2 g
w tym kwasy nasycone4,9 g
Węglowodany
14 g
w tym cukry
14 g
Białko
7,4 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, wsad waniliowy (cukier, substancja zagęszczająca: pektyna cytrusowa, aromat naturalny waniliowy),
bakterie fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład, bez barwników, intensywnie smaczny

TS FOOD - Baton kakaowy z nadzieniem mlecznym w czekoladzie 4x32g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierć: ORZECHY
Podmarka: Choco Snack
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baton z ciasta biszkoptowego 25%, kakaowego z nadzieniem 39% mlecznym w czekoladzie mlecznej
36% z mleka alpejskiego
Marka: Milka
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2019 kJ/ 484 Kcal
Tłuszcz
28 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
50 g
- w tym cukry
42 g
Białko
6,7 g
Sól
0,39 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czekolada mleczna z mleka (cukier, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, miazga kakaowa, serwatka w proszku
(z MLEKA), tłuszcz mleczny, emulgator (lecytyna SOJOWA, E476), aromat), MLEKO pełne (28%), cukier, tłuszcze palmowy, mąka
PSZENNA, JAJA*, białka MLEKA (2,9%), syrop glukozowo-fruktozowy, MLEKO w proszku pełne (1,4%), skrobia ziemniaczana, kakao
o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), substancje spulchniające (difosforany, węglany
sodu), aromaty, sól.
Zawartosc opakowania: 4 szt.
Sklad produktu: *jaja z chowu ściółkowego

Przechowywanie i stosowanie

Vifon - Zupa ramen instant z kluskami 60g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 82 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, SEZAM - Zawiera, SOJA - Zawiera, DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa błyskawiczna z kluskami o smaku sosu sojowego z Wakame (łagodna)
Marka: Vifon
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g gotowego produktu:
Wartość energetyczna:
288 kJ/ 69 kcal
Tłuszcz:
3,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,0 g
Węglowodany:
8,8 g
w tym cukry:
0,12 g
Białko:
1,3 g
Sól:
0,69 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski (92%): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, tapioka, skrobia modyfikowana, sól, cukier, stabilizatory: trifosforany, guma
guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma, dodatki smakowe (8%): sól wzmacniacze smaku: glutaminian
monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy; cukier, sos SOJOWY w proszku (6,4%): sos SOJOWY (NASIONA SOI, mąka
PSZENNA, sól), skrobia ziemniaczana, tapioka, sól; hydrolizowane BIAŁKO SOJOWE, teksturowane BIAŁKO SOJOWE, suszone glony
wakame (Undaria pinnatifida) (3,2%), zabielacz (syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, kazeinian sodu (MLEKO), emulgator: E 471,
substancja przeciwzbrylająca: E 554, aromat), pieprz, suszone grzyby shiitake (Lentinus edodes) (2,5%), grzyby Volvariella volvacea
(2,5%), suszony szczypiorek (DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY) (2,5%), cebula w proszku, czosnek w proszku, barwniki: karmel,
EKSTRAKT z papryki; substancja przeciwzbrylająca: E 551; maltodekstryna, rafinowany olej palmowy, SEZAM, aromaty
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Otwórz wieczko i wsyp przyprawy do kubka, zalej wrzątkiem (około 320 ml) do
wytłoczonej linii wewnątrz kubka. 2. Przykryj wieczkiem na 3 minuty. 3. Dobrze wymieszaj przed spożyciem. Smacznego!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łagodna, widelec w środku

St. Majewski - Teczka z gumką A4 Bambino
Opis Produktu
Opis produktu: Teczka z gumką, format A4, licencja BAMBINO. Cechy produktu: pomieści format A4, wykonana z kartonu o gramaturze
300 g/m2, wyposażona w gumkę oraz wewnętrzne klapki chroniące zawartość przed wypadnięciem, nabłyszczana powierzchnia nadaje jej
unikalny i bardzo atrakcyjny wygląd.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Teczka z gumką A4 BAMBINO
Marka: St. Majewski

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: sztuka

Przechowywanie i stosowanie

Kapusta włoska* - produkt ważony, opak ok. 1.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Kapusta włoska jest pełna wartości odżywczych. Ma delikatny smak i charakterystyczną teksturę, która sprawia, że dania nabierają nowego
wyrazu. Znakomicie nadaje się do zup, gołąbków oraz ciepłych dodatków do obiadu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kapusta - włoska na wagę

Marka: Kapusta
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w lodówce.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kapusta

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Pewni Dobrego - Pieczarka BIO tacka waga okolo 300g.
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo... Z rodzinnego gospodarstwa na Podlasiu. Produkowane na ekologicznych podłożach z Polski. Kaliber: 40-65
mm

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczarki BIO
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Po zakupie zaleca się przechowywać pieczarki w warunkach chłodniczych

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Kapusta Pekińska* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Kapusta pekinska ma szerokie zastosowanie kulinarne. Używać ją można jako dodatek do obiadów, kanapek, sałatek i surówek. Liście można
dusić lub smażyć i podawać z miesem, innymi warzywami oraz z różnego rodzaju makaronem.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kapusta - Pekińska na wagę
Marka: Kapusta

Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w lodówce.

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Kapusta

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Rolmlecz - Serek czekoladowy homogenizowany 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 170 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Rolmlecz
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany czekoladowy.
Marka: Rolmlecz
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +1 °C do +8 °C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
wartość energetyczna
578 kJ / 138 kcal
tłuszcz w tym
5,5 g
- kwasy tłuszczowe nasycone3,6 g
węglowodany w tym
15 g
- cukry
14 g
białko
7,0 g
sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, cukier, czekolada w proszku 1%, KAKAO, BIAŁKA MLEKA, aromat, kultury bakterii
MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Rolmlecz - Serek homogeniozowany truskawkowy 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 170 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Rolmlecz
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany truskawkowy.
Marka: Rolmlecz
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +1°C do +8 °C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
wartość energetyczna
578 kJ/138 kcal
tłuszcz, w tym
5,5 g
- kwasy tłuszczowe nasycone3,6 g
Węglowodany, w tym
15 g
- cukry
14 g
białko
7,0 g
sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, cukier, truskawka - 3,5%, BIAŁKA MLEKA, koncentrat soku czarnej marchwi, aromaty, barwniki:

EKSTRAKT z papryki, kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Bakal-Baton zbożowy z bakal. i polewą kakaowo-mleczną 40g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać,
SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Zawiera
Opis produktu: Baton zbożowy BA! 5 bakalii to kompozycja najwyższej jakości soczystych bakalii: moreli, śliwki, rodzynek, żurawiny i
jabłka, połączonych z polskimi zbożami. Baton BA! 5 bakalii to również źródło potasu, wspierającego funkcjonowanie układu nerwowego.
Teraz Nowa lepsza receptura batonów Ba!. - Bez syropu glukozowego. - Bez tłuszczów utwardzonych. - Naturalne źródło błonnika. Płatki owsiane pełnoziarniste. - Najwyższej jakości bakalie.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ba!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baton zbożowy z bakaliami i polewą o smaku kakaowo-mlecznym.
Marka: Bakalland
Oswiadczenia zywieniowe: Naturalne źródło błonnika.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
1642 kJ/ 389 kcal
tłuszcz
6,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,3 g
węglowodany
76 g
w tym cukry
25 g
błonnik
4,5 g
białko
4,0 g
sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: składniki ZBOŻOWE 24% (płatki OWSIANE pełnoziarniste 10%, mąka kukurydziana, grys kukurydziany, mąka ryżowa),
substancja wiążąca: maltitole, polewa o smaku KAKAOWO-MLECZNYM 15% [olej palmowy, SERWATKA w proszku (z MLEKA),
cukier, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 6%, MLEKO w proszku odtłuszczone, miazga KAKAOWA 1%, emulgatory:
LECYTYNY i E 476; aromaty], jabłka liofilizowane 9,5%, rodzynki 5,6% (rodzynki 99,5%, olej bawełniany i/lub słonecznikowy), żurawina
suszona cięta 5,6% (żurawina 51%, cukier, olej słonecznikowy), śliwki suszone cięte 4,5% (śliwki suszone, substancja KONSERWUJĄCA:
sorbinian potasu), morele suszone cięte 4,5% (morele suszone, substancja KONSERWUJĄCA: DWUTLENEK SIARKI), maltodekstryna,
miód piekarski, olej palmowy, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, emulgator:
LECYTYNY, sól, cynamon

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ...naturalnie pozytywnie, nowa lepsza receptura!, Dobra i polska firma

Bakalland - Baton zbożowy 5 orzechów 40g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 40 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Zawiera, ORZECHY NERKOWCA - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może
zawierać, ORZECHY WŁOSKIE - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ba!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baton zbożowy z orzechami oraz polewą o smaku kakaowo-mlecznym.
Marka: Bakalland
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz

w 100 g produktu:
2003 kJ/ 478 kcal
23 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,1 g
węglowodany
w tym cukry
błonnik
białko
sól

55 g
11 g
3,5 g
12 g
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY ARACHIDOWE cięte 26%, składniki ZBOŻOWE 23% (płatki OWSIANE pełnoziarniste 12%, mąka
kukurydziana, mąka ryżowa), substancja wiążąca: maltitole, polewa o smaku KAKAOWO-MLECZNYM 15% [olej palmowy,
SERWATKA w proszku (z MLEKA), cukier, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 6%, MLEKO w proszku
odtłuszczone, miazga KAKAOWA 1%, emulgatory: LECYTYNY i E 476, aromaty], maltodekstryna, MLEKO odtłuszczone w proszku,
olej palmowy, ORZECHY LASKOWE kawałki 1,8%, MIGDAŁY płatki 1,8%, ORZECHY NERKOWCA kawałki 1,2%, ORZECHY
WŁOSKIE kawałki 1,2%, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, miód piekarski, emulgator: LECYTYNY, sól, aromaty,
przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ... naturalnie pozytywnie, nowa lepsza receptura!, Dobra i polska firma

Auchan - Karma mokra dla kotów dorosłych z wołowiną 415 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Dzienna porcja karmy dla dorosłego kota o masie 2-6kg wynosi 200-400 g. Ilości podane są orientacyjnie i pokazują
typowe dzienne zapotrzebowanie, Potrzeby kotów mogą sie różnić w zależności od czynników takich jak aktywność, warunki życia.
Karmę należy wprowadzać do żywienia stopniowo, przez okres kilku dni.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla kotów dorosłych, mokra, z wołowiną.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu.

Białko surowe 7,5%
Włókno surowe0,5%
Oleje i tłuszcze 4%
Popiół surowy 2,5%
Wilgotność
81%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego(w tym wołowina min. 4%), produkty pochodzenia roślinnego, substancje
mineralne. Dodatki: dodatki dietetyczne: tauryna 450[mg/kg]

Przechowywanie i stosowanie

Always - Podpaski Ultra Normal Plus Duo Pack 20 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 94 g

Opis produktu: Wybierz dla siebie odpowiednie rozwiązanie – wybierz potrójną ochronę Always: Podpaski Always Ultra Normal
(rozmiar 1) ze skrzydełkami wykorzystują najnowszą technologię, która oferuje wszechstronne działanie oraz potrójną ochronę. System
InstantDry wchłania wilgoć w kilka sekund i utrzymuje ją z dala od Twojej skóry. Technologia LeakGuard wiąże wilgoć i pomaga
zapobiegać przeciekaniu. A technologia OdourLock – która neutralizuje przykre zapachy – sprawia, że możesz czuć się świeżo i czysto
podczas miesiączki. Dzięki Always Ultra możesz czuć się pewnie przez cały dzień. Wybierz dla siebie odpowiednie rozwiązanie – wybierz
potrójną ochronę Always. Zatwierdzone dermatologicznie przez organizację Skin Health Alliance. . Wypróbuj Always Ultra Secure Night
Extra ze skrzydełkami – najlepsze podpaski Always zapewniające ochronę na noc. Znajdź podpaskę idealnie dopasowaną do Twojego ciała
dzięki Always My Fit, systemowi spersonalizowanego dobierania rozmiaru, który pomoże Ci znaleźć najlepsze zabezpieczenie oferowane
przez markę Always w czasie okresu, zależnie od intensywności miesiączki i rozmiaru bielizny, jaki nosisz.
Marka standaryzowana: Always
Podmarka: Ultra
Pochodzenie: Węgry
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Węgry, Zapakowano w - Węgry

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Always

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Nie spłukiwać w toalecie. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Więcej informacji o produktach
Always znajduje się na stronie internetowej marki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Wyjątkowo chłonny wkład z systemem InstantDry, który wchłania wilgoć w kilka sekund, Technologia LeakGuard wiąże płyny
i pomaga zapobiegać przeciekaniu, Technologia OdourLock neutralizuje przykre zapachy, Podpaska przebadana dermatologicznie pod
kątem delikatności dla skóry, Skrzydełka pomagają utrzymać podpaskę na miejscu, zapewniając komfort i ochronę

Always - Podpaski ultra super plus duo pack 16 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 89 g
Opis produktu: Wybierz dla siebie odpowiednie rozwiązanie – wybierz potrójną ochronę Always: Podpaski Always Ultra Long (rozmiar
2) ze skrzydełkami wykorzystują najnowszą technologię, która oferuje wszechstronne działanie oraz potrójną ochronę. System InstantDry
wchłania wilgoć w kilka sekund i utrzymuje ją z dala od Twojej skóry. Technologia LeakGuard wiąże wilgoć i pomaga zapobiegać
przeciekaniu. A technologia OdourLock – która neutralizuje przykre zapachy – sprawia, że możesz czuć się świeżo i czysto podczas
miesiączki. Dzięki Always Ultra możesz czuć się pewnie przez cały dzień. Wybierz dla siebie odpowiednie rozwiązanie – wybierz potrójną
ochronę Always. Zatwierdzone dermatologicznie przez organizację Skin Health Alliance. . Wypróbuj Always Ultra Secure Night Extra
ze skrzydełkami – najlepsze podpaski Always zapewniające ochronę na noc. Znajdź podpaskę idealnie dopasowaną do Twojego ciała dzięki
Always My Fit, systemowi spersonalizowanego dobierania rozmiaru, który pomoże Ci znaleźć najlepsze zabezpieczenie oferowane przez
markę Always w czasie okresu, zależnie od intensywności miesiączki i rozmiaru bielizny, jaki nosisz.
Marka standaryzowana: Always
Podmarka: Ultra
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Węgry
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Węgry, Zapakowano w - Węgry

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Always

Zdrowie i styl życia

Przygotowanie i stosowanie: Nie spłukiwać w toalecie. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Więcej informacji o produktach
Always znajduje się na stronie internetowej marki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Wyjątkowo chłonny wkład z systemem InstantDry, który wchłania wilgoć w kilka sekund, Technologia LeakGuard wiąże płyny
i pomaga zapobiegać przeciekaniu, Technologia OdourLock neutralizuje przykre zapachy, Podpaska przebadana dermatologicznie pod
kątem delikatności dla skóry, Skrzydełka pomagają utrzymać podpaskę na miejscu, zapewniając komfort i ochronę

Winiary - Bulion warzywny kostka 60g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 66 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Bulion Warzywny Winiary to idealny sposób na podkreślenie smaku i aromatu domowych zup oraz ulubionych potraw.
Dzięki niemu masz pewność, ze danie będzie smakowało Tobie i Twojej rodzinie. Możesz wykorzystać go zarówno do podkreślenia smaku
zup, jak również do doprawienia innych potraw. Produkt jest odpowiedni dla wegetarian. Aby uzyskać esencjonalny bulion warzywny
rozpuść 2 kostki w 1 litrze wrzącej wody, a do podkreślenia smaku użyj jedynie 1 kostkę na 1 litr płynu. Przy użyciu kostki bulionowej
większość dań nie wymaga dosalania, dzięki czemu masz pewność, że danie będzie udane i smaczne. Bulion Warzywny Winiary to:. gwarancja, że danie zawsze się uda. - idealnie przyprawione danie. - znany i lubiany smak. - prosty i szybki sposób na podkreślenie smaku i
aromatu przygotowywanej potrawy. - produkt odpowiedni dla wegetarian. - dostępny jest w różnych wielkościach opakowań: 6 i 12
kostek.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bulion warzywny.
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. .
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz

W 100 ml bulionu
27 kJ
7 kcal
0,5 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0,4 g

Węglowodany
0,3 g
w tym cukry
0,0 g
Błonnik
0,0 g
Białko
0,2 g
Sól
0,98 g
**po przyrządzeniu z 1 kostką/litr
W 100 ml bazy do zupy**
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
13 kJ
Opakowanie zawiera 30 porcji.
3 kcal
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 0,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, olej palmowy, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-RYBONUKLEOTYDY disodowe), suszone warzywa
7,7% (marchew 3,4%, cebula 2,3%, por, korzeń pietruszki, korzeń SELERA), całkowicie utwardzony tłuszcz palmowy, skrobia
ziemniaczana, EKSTRAKT drożdży, aromaty (z PSZENICĄ, SOJĄ, SELEREM), przyprawy, liść pietruszki, regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), fermentowane BIAŁKO PSZENNE, przeciwutleniacz (LECYTYNY)
Pozostale informacje: 1 porcja (200 ml**) = energia 27 kJ 7 kcal 0%*, W 100 ml**: 13 kJ/3 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). **po przyrządzeniu z 1 kostką/litr,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: Aby uzyskać esencjonalny bulion, rozpuść 2 kostki w 1 litrze wrzącej wody. Jeżeli
chcesz doprawić zupę, dodaj 1 kostkę na 1 litr zupy. Kostki możesz użyć jako przyprawę, dodając je także do innych potraw. Po użyciu
kostek większość potraw nie wymaga dosalania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: odpowiedni dla wegetarian, łatwe otwieranie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Provitus - Ogórki konserwowe z papryczką chili 640 g / 300 g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Ogórki konserwowe z papryczką chili. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywac w temperaturze około 4'C
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórki konserwowe hot chili

Marka: Provitus
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g po odsaczeniu
Wartość energetyczna
177 kJ/ 42 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
9,6 g
- w tym cukry
7,6 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
0,6 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogórki 48%, woda, ocet spirytusowy, cukier, koper, sól, warzywa (cebula, marchew, papryka, czosnek), GORCZYCA,
mieszanka przypraw, papryczka chili 0,1%, barwnik (ryboflawina)

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Gotowa zupa pomidorowa 350 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 362 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może
zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: - Zaraz obok rosołu najpopularniejsza zupa w Polsce. - Idealnie dobrana mieszanka ziół i przypraw w połączeniu z
makaronem świderki przypomina smak "jak u mamy". - Z dodatkiem naturalnych przypraw.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować. Pyszna i szybka zupa. Nic prostszego!. Gotowa zupa pomidorowa z makaronem to rozwiązanie idealne.
Wystarczy tylko:. 1. Zawartość opakowania wsypać do garnka. 2. Dodać 450 ml wody, przykryć i zagotować. 3. Gotować pod
przykryciem ok. 1-2 min. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa pomidorowa z makaronem. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
Wartość odzywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
556 kJ / 138 kcal
Tłuszcz
3,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,14 g
Węglowodany
21,3 g
w tym cukry
4,4 g
Błonnik
1,6 g
Białko
4,2 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: makaron świderki 49 % (woda, mąka z PSZENICY durum), zagęszczony sok pomidorowy 17%, ŚMIETANKA, marchew,
cebula, SELER, cukier, sól, olej rzepakowy, aromaty naturalne, przyprawy, natka pietruszki

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wystarczy woda, 7 minut i gotowe!, tylko naturalne składniki, bez rozmrażania

Hortex - Warzywa na patelnię francuskie 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 410 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: - Idealnie dobrany mix warzyw takich jak cukinia, groszek czy mini kukurydza oraz ziół w stylu francuskim, sprawi że
poczujesz się jak we francuskiej restauracji. - Świetnie się sprawdzi jako samodzielne danie lub dodatek np. do mięsa, zapiekanek lub baza
do francuskiej zupy rybnej. - Bez dodatków! - czysta etykieta.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. bez rozmrażania. Patelnia: Otworzyć opakowanie i wyjąć saszetkę z przyprawą. Na patelni
rozgrzać 2-3 łyżki oleju, wsypać zawartość opakowania. Smażyć 9-10 minut na dużym ogniu, bez przykrycia, od czasu do czasu mieszając.
Pod koniec smażenia dodać przyprawy z saszetki dołączonej do opakowania (wg uznania) i wymieszać. Podawać na gorąco. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z przyprawami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C / 4 dni. ** -12°C / 1 miesiąc. *** poniżej -18°C / do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
165 kJ / 39 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
5,5 g
w tym cukry
3,3 g
Błonnik
2g

Białko

2,3 g

Sól

0,46 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 99% warzywa w zmiennych proporcjach: kalarepa, brokuły, cukinia, KUKURYDZA mini (kolby), groch cukrowy (strąki), 1%
przyprawa w saszetce (w zmiennych proporcjach: sól, papryka, bazylia, czosnek, pieprz cytrynowy, tymianek, natka pietruszki)
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: saszetka z przyprawą, wysoka zawartość błonnika, 100% natury

Hortex - Warzywa na patelnię greckie 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: - Idealnie dobrany mix warzyw takich jak cukinia, oliwki czy papryka oraz ziół w stylu greckim sprawi że poczujesz się
jak na greckiej wyspie. - Świetnie się sprawdzi jako samodzielne danie lub dodatek np. do mięsa z grilla lub baza do sałatki greckiej. - Bez
dodatków! - czysta etykieta.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. Bez rozmrażania. Patelnia: Otworzyć opakowanie i wyjąć saszetkę z przyprawą. Na patelni
rozgrzać 2-3 łyżki oleju, wsypać zawartość opakowania. Smażyć 9-10 minut na dużym ogniu, bez przykrycia, od czasu do czasu mieszając.
Pod koniec smażenia dodać przyprawy z saszetki dołączonej do opakowania (wg uznania) i wymieszać. Podawać na gorąco. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z przyprawami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura

/ okres przechowywania). * -6°C 4 dni. ** -12°C 1 miesiąc. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
247 kJ / 59 kcal
Tłuszcz
1,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
8,1 g
w tym cukry
1,9 g
Błonnik
1,9 g
Białko
1,6 g
Sól
0,55 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 99% warzywa w zmiennych proporcjach: cukinia, ziemniaki podsmażane ze skórką (ziemniaki, olej słonecznikowy), cebula,
papryka czerwona, pomidor, oliwki (oliwki, sól), 1% przyprawa w saszetce (w zmiennych proporcjach: sól, cebula, rozmaryn, tymianek,
oregano, szałwia, mięta)
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury

Hortex - Warzywa na patelnię hiszpańskie 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: - Mieszanka warzyw w stylu hiszpańskim takich jak cieciorka, pomidory i pieczarki ze starannie dobranym miksem
przypraw. - Idealne jako hiszpańska przekąska lub baza do dania głównego. Nadaje się do mięs, zapiekanek a nawet zupy. - Bez dodatków!
- czysta etykieta.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. Bez rozmrażania. Patelnia: Otworzyć opakowanie i wyjąć saszetkę z przyprawą. Na patelni
rozgrzać 2-3 łyżki oleju, wsypać zawartość opakowania. Smażyć 9-10 minut na dużym ogniu, bez przykrycia, od czasu do czasu mieszając.

Pod koniec smażenia dodać przyprawy z saszetki dołączonej do opakowania (wg uznania) i wymieszać. Podawać na gorąco. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z pieczarkami i przyprawami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
335 kJ / 80 kcal
Tłuszcz
2,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
10,3 g
w tym cukry
1,9 g
Błonnik
3,0 g
Białko
3,2 g
Sól
0,48 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 79% warzywa w zmiennych proporcjach: ziemniaki podsmażane (ziemniaki, olej słonecznikowy), cieciorka, marchew, papryka,
pomidor, 20% pieczarki, 1% przyprawa w saszetce (w zmiennych proporcjach: sól, czosnek, pieprz, kolendra mielona, kminek otarty,
oregano, papryka)
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury

Koral - Łosoś wędzony na zimno sałatkowy 90G
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 122 g
Zalecenia dla alergikow: Ryba - Zawiera
Marka standaryzowana: Koral
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyhodowane w Norwegii
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - -1, Maks. temp. °C - 4
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Norwegia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łosoś wędzony na zimno sałatkowy
Marka: Koral
Oswiadczenia zywieniowe: źródło kwasów tłuszczowych Omega 3.
Przechowywanie: Temperatura przechowywania: od -1°C do +4°C. Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
730 kJ/175 kcal
Tłuszcz
10 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,4 g
Węglowodany
0,2 g
w tym cukry
0,1 g
Białko
21 g
Sól
3,3 g
Kwasy tłuszczowe omega-3 w 100 g produktu:1,5 g
EPA:
233 mg
DHA:
373 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ścinki z ŁOSOSIA atlantyckiego (Salmo salar - wyhodowane w Norwegii), sól, regulatory kwasowości: octany potasu, mleczan
potasu, octany sodu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło kwasów tłuszczowych Omega 3, wędzony naturalnym dymem olchowo-bukowym, idealny na śniadanie i jako przekąska do
pracy

Auchan - Szynka hiszpańska wieprzowa 100g
Opis Produktu
Opis produktu: 100g produktu wyprodukowano ze 143g mięsa wieprzowego
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Wędlina wieprzowa, surowa, długo dojrzewająca, plastry
Uzytkowanie i przechowywanie: Otworzyć opakowanie 10 minut przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paleta Curada Reserva
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze od 0C do 7C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
926 kJ
Wartość energetyczna
221 kcal
Białko
30 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
0,5 g
Tłuszcz
11 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,3 g
Sól
3,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe(100g produktu wyprodukowano ze 143g mięsa wieprzowego), sól, glukoza, przeciwutleniacz: E301,
substancje konserwujące: E250, E252.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chorizo Extra kiełbasa wieprzowa surowa plastry 2*90 g

Opis Produktu
Podmarka: Chorizo extra

Uzytkowanie i przechowywanie: Otworzyć opakowanie 10 minut przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa wieprzowa, surowa, grubo rozdrobniona, krótko dojrzewająca, plastry
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze od 0'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1243 kJ/ 298 Kcal
Tłuszcz
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,4 g
Węglowodany
2,1 g
- w tym cukry
1,8 g
Białko
26 g
Sól
4,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe (100 g produktu wyprodukowano ze 122 g mięsa wieprzowego), sól, LAKTOZA (z MLEKA), dekstryna,
glukoza, białka MLEKA, białka SOJOWE, przyprawy, przeciwutleniacz (E301), substancje konserwujące (E252, E250), barwnik (E120)
Zawartosc opakowania: 2 x 90 g

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chorizo + Salchichón extra 2*90 g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chorizo + Salchichón extra
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze od 0C do +7C
Wartości odżywcze
w 100g Chorizo
Wartość energetyczna
1243 kJ / 298 kcal
Tłuszcz
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,4 g
Węglowodany
2,1 g
- w tym cukry
1,8 g
Białko
26 g
Sól
4g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Składniki Chorizo: mięso wieprzowe(100g produktu wyprodukowano ze 122g mięsa wieprzowego), sól, LAKTOZA(z
MLEKA), dekstryna, glukoza, białka MLEKA, białko SOJOWE, przeprawy, przeciwutleniacz: E301, substancje konserwujące: E252,
E250, barwnik: E120. Składniki Salachichón: mięso wieprzowe(100g produktu wyprodukowano ze 125g mięsa wieprzowego), sól,
LAKTOZA(z MLEKA), białko SOJOWE, glukoza, przyprawy, stabilizator: E450, aromat, substancje konserwujące: E252, E250, E301,
barwnik: E120
Zawartosc opakowania: Chorizo - kiełbasa wieprzowa, surowa, grubo rozdrobniona, krótko dojrzewająca. Salachichon - kiełbasa
wieprzowa, surowa, grubo rozdrobniona, krótko dojrzewająca.
Przygotowanie i stosowanie: Otworzyć opakowanie 10 minut przed spożciem

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chorizo extra a la pimenta 150 g
Opis Produktu
Opis produktu: -

Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa w przyprawach z papryką, surowa, grubo rozdrobniona, krótko dojrzewająca

Warunki przechowywania: Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii
Przygotowanie: Otworzyć 10 minut przed spożyciem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chorizo extra pimenta
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do 7C
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
1243 kJ
Wartosc energetyczna kcal
298 kcal
Bialko g
26 g
Weglowodany g
2,1 g
W tym cukry g
1,8 g
Tluszcz g
21 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g7,4 g
Sol g
4g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe (100g produktu wyprodukowano ze 122g mięsa wieprzowego), sól, LAKTOZA(z MLEKA), dekstryna,
glukoza, białka MLEKA, białko SOJOWE, przyprawy w tym papryka 5%(przeciwutleniacz: e301, substancje konserwujące: e252, e250,
e235; barwnik: e120

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT KORKOCIĄG I OTW.DO BUT. Korkociąg i jednocześnie Otwieracz do butelek
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Korkociąg
Marka: Actuel
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nadużywanie alkoholu jest niebezpieczne dla Twojego zdrowia

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)FP CEDZAK STAL NIERDZEWNA Cedzak ze stali nierdzewnej
Opis Produktu
Opis produktu: Cedzak ze stali nierdzewnej
Rozszerzona nazwa produktu: Cedzak ze stali nierdzewnej
Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cedzak ze stali nierdzewnej
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)FP ŁYŻKA STAL NIERDZEWNA Łyżka ze stali nierdzewnej
Opis Produktu
Opis produktu: Łyżka ze stali nierdzewnej
Rozszerzona nazwa produktu: Łyżka ze stali nierdzewnej
Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łyżka ze stali nierdzewnej

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Provitus - Chrzan żurawinowy 170 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 305 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Może zawierać, Dwutlenek siarki / siarczyny - Zawiera

Marka standaryzowana: Provitus
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrzan z żurawiną
Marka: Provitus
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
911 kJ
/ 218,4 kcal
Tłuszcz
13,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,0 g
Węglowodany
20,7 g
w tym cukry
12,7 g
Błonnik
3,4 g
Białko
3,7 g
Sól
0,925 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). % RWS* w 100 g produktu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: chrzan - 43%, żurawina - 15%, woda, cukier, ocet spirytusowy, olej rzepakowy, sól, stabilizatory: E415, E412, E410, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, barwnik: E120, substancja konserwująca: PIROSIARCZYN SODU

Przechowywanie i stosowanie

Polskie Młyny - Mąka Szymanowska pszenna typ 480 1kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1020 g

Opis produktu: Pierwsza paczkowana mąka pszenna o typie 480 umożliwiającym tak wszechstronne zastosowanie. Idealnie nadaje się do
przygotowania:. Ciast i babeczek. Chleba i bułek. Makaronów i klusek. Pizzy. Pierogów. Naleśników. Płaska łyżka mąki to 8,5 g. Czubata
łyża mąki to 18,5 g.
Marka standaryzowana: Polskie Młyny
Jednostka opisowa: kg
Podmarka: Mąka Szymanowska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mąka Pszenna Typ 480.
Marka: Polskie Młyny
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. .
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1484 kJ/350 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,4 g
Węglowodany
71 g
w tym cukry
2,2 g
Błonnik
2,2 g
Białko
12 g
Sól
<0,01 g
Opakowanie 1 kg zawiera 8 porcji.
w jednej porcji 125 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 1861 kJ/439 kcal

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: polska mąka, wszechstronne zastosowanie

Dodatkowe informacje: Poznajmy się lepiej!. Odwiedź nas na www.polskiemlyny.pl.

Zott Jogobella - Jogurt owocowy wiśniowy 150 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt z truskawkami i poziomkamiJogurt malinowyJogurt wiśniowyJogurt brzoskwiniowy
Marka: Zott Jogobella
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Teraz Polska, ekstra duże kawałki owoców, wysoka jakość jogurtu, bez konserwantów

Henglein - Ciasto na pyzy ziemniaczane 750 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 778 g

Zalecenia dla alergikow: DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Zawiera
Opis produktu: Ciasto na pyzy ziemniaczane zostało wytworzone ze świeżo obranych, wysokowartościowych ziemniaków. Nasza
rygorystyczna i surowa kontrola wszystkich procesów produkcji zapewnia najlepszą i powtarzalną jakość wyrobu.
Marka standaryzowana: Henglein
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowany w Niemczech
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Uformować 16-18 klusek. Wrzucić do wrzącej wody, osolonej 1 łyżeczką soli i gotować na małym
ogniu 8-10 minut. Smacznego!. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto na pyzy ziemniaczane. Półprodukt garmażeryjny chłodzony.
Marka: Henglein
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Nie zamrażać! Zużyć zaraz po otwarciu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
436 kJ / 103 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
23 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
1,6 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, skrobia ziemniaczana, woda, sól, substancja KONSERWUJĄCA: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, przeciwutleniacz: PIROSIARCZYN sodu, EKSTRAKT przyprawowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tylko formować i gotować

Bułka wiejska 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY , SEZAM, MLEKO i SOJĘ
Opis produktu: Okrągła bułka, która zachwyca swoim wyglądem. Ma delikatną, chrupiącą skórkę. Nada się idealnie do śniadania, dodając
szynkę lub ser
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka wiejska
Marka: Pieczywo
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1065 kj / 251 kcal
Tłuszcz
1,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
49,6 g
- w tym cukry
1,8 g
Białko
9g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, sól, drożdże,GLUTEN PSZENNA, zarodki PSZENNE. Produkt zawiera GLUTEN
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Clin - Anty-para płyn do mycia okien 500ml
Opis Produktu
Opis produktu: Optyczny efekt odnowy mikro uszkodzeń na szkle (laboratoryjny test wytrzymałościowy).
Marka standaryzowana: Clin
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 5, Maks. temp. °C - 40

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Anty-para płyn do mycia okien

Marka: Clin
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga. Zawiera 2-Metylo-2H-isotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania rozpylonej
cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych
zasad.
Przechowywanie: Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kompozycja zapachowa, środek konserwujący: Methylisothiazolinone
Przygotowanie i stosowanie: Spryskaj mytą powierzchnię i wytrzyj suchą ściereczką.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu.

Tarta mała 4 sztuki ok 500 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM
Opis produktu: Kruche ciastka z nadzieniem i owocami. Zachwyca wyglądem jak i swoim smakiem. Świeże owoce zachęcają do
spróbowania. Świetnie sprawdzi się jako deser
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tarta mała
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +6'C
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100g
982 kj / 234 kcal
8,7 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,5 g
Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól

35 g
23 g
2,9 g
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 20% owoce świeże w różnych proporcjach w sezonie letnim (winogrona, kiwi; sezonowo: truskawki, maliny, borówka,
brzoskwinia, nektarynka, melon, morela, porzeczka), owoce z syropu w różnych proporcjach w sezonie zimowym (brzoskwinie, ananasy,
gruszki, wiśnie),cukier,mąka PSZENNA,margaryna (olej palmowy i rzepakowy,częściowo utwardzony olej palmowy, woda,emulgatory
e471,e475,e322,sól, substancja KONSERWUJĄCA-E200,regulator kwasowości -kwas cytrynowy, aromat, barwnik - annato,
przeciwutleniacz-e304i, e306), masa JAJOWA, woda, skrobia,MLEKO w proszku, BIAŁKA MLEKA, tłuszcz roślinny,syrop glukozowy,
glukoza, sól,emulgatory -LECYTYNA (SOJA),e472ab,substancje spulchniające- e450i e500ii, substancja zagęszczająca -e401,e410,
stabilizator -e450, barwniki - RYBOFLAWINA, beta karoten,regulator kwasowości - e330, substancja żelująca - pektyny, substancja
KONSERWUJĄCA-E202, barwiące EKSTRAKTY roślinne, aromaty
Zawartosc opakowania: 4 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Tarta duża 800g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera GLUTEN. Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM, MLEKO I SOJĘ

Opis produktu: Kruche ciastka z nadzieniem i owocami. Zachwyca wyglądem jak i swoim smakiem. Świeże owoce zachęcają do
spróbowania. Świetnie sprawdzi się jako deser
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tarta duża
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +6'C

Wartości odżywcze

w 100g

Wartość energetyczna
911 kj / 217 kcal
Tłuszcz
9,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,3 g
Węglowodany
29 g
- w tym cukry
17 g
Białko
3,5 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 40% owoce świeże w różnych proporcjach w sezonie letnim (winogrona, kiwi;sezonowo:
truskawki,brzoskwinie,maliny),owoce z syropu w różnych proporcjach w sezonie zimowym (brzoskwinie,ananasy,morele, wiśnie), cukier,
mąka PSZENNA(GLUTEN), margaryna (olej palmowy i rzepakowy,częściowo utwardzony olej palmowy, woda, emulgatory -e471, e475,
e322, sól, substancja KONSERWUJĄCA e200,regulator kwasowości -kwas cytrynowy, aromat, barwnik - annato,przeciwutleniacz - e304i,
e306), masa JAJOWA(JAJA),woda,skrobia,MLEKO w proszku (MLEKO),BIAŁKA MLEKA, tłuszcz roślinny,syrop glukozowy,
glukoza, sól, emulgatory -LECYTYNA (SOJA), e472ab, substancje spulchniające-e450i, e500ii, substancja zagęszczająca-e401, e410,
stabilizator -e450, barwniki - RYBOFLAWINA, beta karoten,regulator kwasowości-e330, substancja żelująca-pektyny, substancja
KONSERWUJĄCA-E202, barwiące EKSTRAKTY roślinne, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

ZIAJA - Mleczko do demakijażu nagietkowe 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 224 g

Opis produktu: - Delikatnie oczyszcza oraz skutecznie usuwa makijaż. - Aktywnie nawilża i zmiękcza naskórek. - Zapewnia świeżość i
gładkość skóry. - Przygotowuje skórę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleczko nagietek
Marka: Ziaja

Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Propylene Glycol, Ceteareth-12, Calendula Officinalis Flower Extract,
Cetearyl Alcohol, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Dimethicone, Magnesium Sulfate, Sodium Benzoate, 2-Bromo-2Nitropropane-1,3-Diol, Parfum (Fragrance), Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Hydroxycitronellal, Citronellol, Citric
Acid
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Preparat nanieść na skórę przy użyciu płatków kosmetycznych. Delikatnie wykonać
oczyszczanie twarzy i demakijaż oczu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: demakijaż, oczyszczanie, nagietkowa receptura, wyciąg z kwiatów nagietka, prowitamina B5, witaminy A, E, pH naturalne,
preparat testowany dermatologicznie i alergologicznie

Auchan - Krewetki z oilowkami czosnkiem i pietruszką 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać RYBY, GLUTEN (z PSZENICY), MIĘCZAKI, JAJA, SOJĘ, MLEKO (łącznie z
LAKTOZĄ), SELER, GORCZYCĘ, nasiona SEZAMU, MIGDAŁY i ORZESZKI ARACHIDOWE
Pole rezerwowe 20: *Krewetka biała (Penaeus vannamei); Kraj pochodzenia: C – Wietnam, D – Indie; Metoda produkcji: wyhodowane
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce; *Krewetka biała (Penaeus vannamei); Kraj pochodzenia: C – Wietnam, D – Indie; Metoda
produkcji: wyhodowane
Rozszerzona nazwa produktu: Marynowane krewetki z czarnymi oliwkami, czosnkiem, natką pietruszki w oleju rzepakowym. Pakowano
w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 48 godzin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krewetki z czarnymi oliwkami i czosnkiem i pietruszką
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać pestki lub ich fragmenty
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 7°C

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1356 kJ/327 kcal
Białko
7,9 g
Węglowodany
2,8 g
- w tym cukry
0,5 g
Tłuszcz
31 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,4 g
Błonnik
0g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KREWETKI białe* (50%), olej rzepakowy (28%), czarne oliwki (18%), czosnek suszony (1,6%), suszona natka pietruszki
(0,5%); sól, ocet spirytusowy, regulatory kwasowości; kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY, kwas octowy; substancja
KONSERWUJĄCA: sorbinian potasu; aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Krewetki w sosie chili 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać RYBY, GLUTEN (z PSZENICY), MIĘCZAKI, JAJA, SOJĘ, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), SELER,
GORCZYCĘ, nasiona SEZAMU, MIGDAŁY i ORZESZKI ARACHIDOWE

Pole rezerwowe 20: *Krewetka biała (Penaeus vannamei); Kraj pochodzenia: C – Wietnam, D – Indie; Metoda produkcji: wyhodowane
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce; *Krewetka biała (Penaeus vannamei); Kraj pochodzenia: C – Wietnam, D – Indie; Metoda
produkcji: wyhodowane
Rozszerzona nazwa produktu: Marynowane krewetki w sosie słodkim z papryczką chilli i papryką. Pakowano w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 48 godzin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krewetki w sosie słodkim chilli z papryką
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 7°C

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
977 kJ/236 kcal
Białko
7,9 g
Węglowodany
9,7 g
- w tym cukry
7,4 g
Tłuszcz
17 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Błonnik
0,3 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KREWETKI białe* (50%), papryka (18%), olej rzepakowy, cukier, sól, woda, ocet spirytusowy, płatki papryczki chili (0,2%),
papryka słodka suszona, czosnek suszony, skrobia modyfikowana z manioku, regulatory kwasowości: kwas octowy, kwas cytrynowy,
kwas MLEKOWY; aromaty, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; barwnik: EKSTRAKT z papryki; substancja
KONSERWUJĄCA: sorbinian potasu

Przechowywanie i stosowanie

Odświeżacz powietrza Black
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może powodować reakcję alergiczną skóry

Opis produktu: To wyjątkowy odświeżacz, który łączy unikalne wzornictwo z najlepszymi francuskimi perfumami. Do 50 dni świeżości
Uzytkowanie i przechowywanie: Termin przydatności 5 lat od daty produkcji nadrukowanej na opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odświeżacz powietrza Black
Marka: Dr. Marcus
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami i skórą. Unikać kontaktu z jakąkolwiek powierzchnią. To nie jest zabawka.
Produkt zawiera małe elementy, możliwość zadławienia. W razie połknięcia skonsultuj się z lekarzem. Używaj zgodnie z instrukcją podana
na opakowaniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za używanie produktu nie zgodnie z przeznaczeniem. UWAGA! Produkt zawiera:
kumaryna, aldehyd cynamonowy, pentan-2,3-dion, 2,3-epoksy-3-fenylomaślan etylu, octancis-4-tert-butylocykloheksylu. Działa

szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, pokazać pojemnik lub
etykietę. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodne z krajowymi przepisami
Przechowywanie: Chronić przed dziećmi

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Odświeżacz powietrza Red Fruits
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może powodować reakcję alergiczną skóry
Opis produktu: To wyjątkowy odświeżacz, który łączy unikalne wzornictwo z najlepszymi francuskimi perfumami. Do 50 dni świeżości

Uzytkowanie i przechowywanie: Termin przydatności 5 lat od daty produkcji nadrukowanej na opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odświeżacz powietrza Red Fruits
Marka: Dr. Marcus
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami i skórą. Unikać kontaktu z jakąkolwiek powierzchnią. To nie jest zabawka.
Produkt zawiera małe elementy, możliwość zadławienia. W razie połknięcia skonsultuj się z lekarzem. Używaj zgodnie z instrukcją podana
na opakowaniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za używanie produktu nie zgodnie z przeznaczeniem. UWAGA! Produkt zawiera:
kumaryna, aldehyd cynamonowy, pentan-2,3-dion, 2,3-epoksy-3-fenylomaślan etylu, octancis-4-tert-butylocykloheksylu. Działa
szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, pokazać pojemnik lub
etykietę. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodne z krajowymi przepisami
Przechowywanie: Chronić przed dziećmi

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Rodzynki sułtańskie 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, nasiona SEZAMU, GLUTEN (PSZENNY), SOJĘ i MLEKO
Jednostka opisowa: g

Pochodzenie: Zapakowane w UE
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę, przechowywać w lodówce i pożyć w ciągu 7 dni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rodzynki sułtańskie
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ze względu na rozmiar, ten produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3. roku życia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1343 kJ/317 kcal
Białko
2,8 g
Węglowodany
72 g
- w tym cukry
70 g
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Błonnik
4,2 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: rodzynki sułtańskie (99,5%), oleje roślinne (olej z nasion bawełny, olej słonecznikowy, w zmiennych proporcjach)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mieszanka studencka 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, nasiona SEZAMU, GLUTEN (PSZENNY), SOJĘ i MLEKO

Opis produktu: Mieszanka rodzynek, prażonych i blanszowanych orzeszków ziemnych, migdałów i migdałów blanszowanych, orzechów
laskowych łuskanych, orzechów nerkowca
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Zapakowane w UE
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę, przechowywać w lodówce i pożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: UE oraz spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka studencka
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W opakowaniu mogą znajdować się nieliczne kawałki łupin. Ze względu na rozmiar, ten produkt nie
powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3. roku życia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2020 kJ/485 kcal
Białko
15 g
Węglowodany
35 g
- w tym cukry
30 g
Tłuszcz
30 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,9 g
Błonnik
6,6 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: rodzynki odmiany Thompson (40%): rodzynki, olej słonecznikowy; ORZESZKI ZIEMNE (30%), MIGDAŁY łuskane (8%),
MIGDAŁY blanszowane (8%), OFRZECHY LASKOWE (8%), ORZECHY NERKOWCA (6%)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mieszanka żurawina - nerkowiec 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, nasiona SEZAMU, GLUTEN (PSZENNY), SOJĘ i MLEKO

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Zapakowane w UE
Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka żurawiny suszonej, słodzonej i orzechów nerkowca
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę, przechowywać w lodówce i pożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurawina & Nerkowiec
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ze względu na rozmiar, ten produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3. roku życia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1914 kJ/458 kcal
Białko
10 g
Węglowodany
50 g
- w tym cukry
38 g
Tłuszcz
23 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,3 g
Błonnik
5,2 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: żurawina suszona, słodzona (50%): żurawina, cukier, olej słonecznikowy; ORZECHY NERKOWCA (50%)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Słonecznik łuskany 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, nasiona SEZAMU, GLUTEN (PSZENNY), SOJĘ i MLEKO

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Zapakowane w UE
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę, przechowywać w lodówce i pożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: UE oraz spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ziarna słonecznika suszone
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ze względu na rozmiar, ten produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3. roku życia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2258 kJ/618 kcal
Białko
21 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
2,2 g
Tłuszcz
52 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,1 g
Błonnik
8,5 g
Sól
< 0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziarna słonecznika łuskane

Przechowywanie i stosowanie

Gold drop - Krochmal Ługa Extra 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Przeznacozny do tkanin lnianych, bawełnianych oraz z domieszką tworzyw sztucznych.

Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU
Przygotowanie: Krochmal dodać do pralki przy ostatnim płukaniu. Przed użyciem wstrząsnąć.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ługa Krochmal w płynie
Marka: Gold Droop
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed dziećmi.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: polimer, kompozycja zapachowa(hexyl cinnamal), konserwant(methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol).

Przechowywanie i stosowanie

President - Twaróg z czosnkiem 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 158 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Président
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce z polskiego mleka. Mleko pochodzi z Polski.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Kraj pochodzenia głównego składnika - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg z czosnkiem.
Marka: Président
Oswiadczenia zywieniowe: źródło białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6 °C. Występowanie serwatki jest naturalne dla twarogu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
479 kJ / 115 kcal
Tłuszcz
7,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,6 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,0 g
Białko
7,9 g
Sól
0,90 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG, czosnek 2,3 %, sól, cukier, czosnek suszony 0,2 %, naturalny aromat
Przygotowanie i stosowanie: Spożyć bezpośrednio po otwarciu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło białka

Nivea - Men balsam po goleniu łagodzący 100ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 260 g
Opis produktu: NIVEA MEN Łagodzący balsam po goleniu Sensitive przynosi wrażliwej skórze twarzy natychmiastową ulgę po goleniu,
przywracając jej komfort i właściwy poziom nawilżenia. Jego delikatna dla skóry, bezalkoholowa formuła z rumiankiem i hammamelisem
neutralizuje uczucie pieczenia po goleniu, skutecznie łagodzi podrażnienia, redukuje zaczerwienienia i widocznie poprawia kondycję skóry
twarzy. Skóra wygląda zdrowo i jest gładka w dotyku. Lekka konsystencja balsamu nie pozostawia na twarzy tłustej, nieprzyjemnej
warstwy. Wypróbuj też pozostałe kosmetyki z linii Sensitive: chłodzącą piankę do golenia, żel do mycia twarzy, czy łagodzący krem
Sensitive, przeznaczone do pielęgnacji wrażliwej skóry. NIVEA MEN Zacznij działać!.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: MEN

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Men balsam po goleniu łagodzący
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Omijaj okolice oczu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Chamomilla Recutita Flower Extract, Tocopheryl Acetate, Hamamelis Virginiana
Bark/Leaf Extract, Maltodextrin, Tapioca Starch, Triceteareth-4 Phosphate, Carbomer, Sodium Hydroxide, Caprylic/Capric Triglyceride,
Phenoxyethanol, Piroctone Olamine, Parfum
Pozostale informacje: Product ID: 81306,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Nałóż balsam obficie na skórę po goleniu omijając okolice oczu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bezalkoholowa formuła balsamu wzbogacona o rumianek i hammamelis, neutralizuje uczucie pieczenia i napiętej skóry po goleniu,
natychmiastowo łagodzi podrażnienia i poprawia kondycję skóry twarz, 0% alkoholu, natychmiastowa ulga, 5 oznak podrażnionej skóry

Ziemniaki - opakowanie 2kg

Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana: Agata
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ziemniak kaliber 40-60
Marka: BWB Podlasie

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniaki

Przechowywanie i stosowanie

Boczek - wieprzowy sznycel - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce termicznej

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boczek wieprzowy bez żeber, skóry, sznycel
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Sernik firmowy* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM , SOJĘ I DWUTLENEK SIARKI (SO2)

Opis produktu: Pyszny i lekki sernik, który jest idealny dla podniebienia. Sam rozpływa się w ustach. Można go podać do kawy, a także
na większych uroczystościach. Produkcja własna Auchan
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sernik firmowy
Marka: Cukiernia
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt nie wskazany dla diabetyków
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2 do +18'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
850 kj / 202 kcal
Tłuszcz
6,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,1 g
Węglowodany
27 g
- w tym cukry
23 g
Białko
7,5 g
Sól
0,16 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY (37%), mąka PSZENNA (GLUTEN), cukier, margaryna (olej palmowy i rzepakowy, częściowo
utwardzony olej palmowy, woda, emulgatory - e471, e475, e322, sól, substancja KONSERWUJĄCA - e200, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, aromat, barwnik - annato, przeciwutleniacz - e304i, e306), masa JAJOWA (JAJA), brzoskwinie, woda, MLEKO w proszku,

BIAŁKA MLEKA, MAŚLANKA, tłuszcze roślinne i zwierzęce, olej palmowy, skrobia, syrop glukozowy, substancja zagęszczająca e401, barwniki - e160a, e101, substancje spulchniające - e500ii, e450i, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Graal - Filet z makreli w pomidorach 170 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 188 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Zawiera,
MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Graal
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Obszar połowu ryb - Złowione w morzu: Północno-wschodni Atlantyk FAO 27, Środkowo-wschodni Atlantyk FAO 34,
Ocean Spokojny FAO 61; narzędzie połowowe: włoki pelagiczne (OTM), okrężnice (PS). Nazwa łacińska, obszar, podobszar połowu,
narzędzie połowowe - wskazane w numerze partii po literze P.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z makreli w sosie pomidorowym. Konserwa rybna sterylizowana.
Marka: Graal
Oswiadczenia zywieniowe: produkt zawiera Omega 3.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu (%RWS***)
Wartość energetyczna
815 kJ/196 kcal (10%)
Tłuszcz, w tym:
15 g (21%)
kwasy tłuszczowe nasycone3,4 g (17%)
Węglowodany, tym:
5,3 g (2%)
cukry
4,8 g (5%)
Białko
10 g (20%)
Sól
0,95 g (16%)
Witamina D
1,53 µg (31%****)
Witamina B12
7,19 µg (288%****)
Kwasy Omega-3 w 100 g: 3,8 g

EPA:
DHA:

1179 mg
1507 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY** (60%) z [MAKRELI (Scomber scombrus (MAC), MAKRELI kolias (Scomber japonicus (MAS)], sos pomidorowy
(40%) - woda, koncentrat pomidorowy (10%), cukier, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, pomidory w
proszku, cebula suszona, EKSTRAKT przypraw (pieprz, ziele angielski, pietruszka, SELER, goździki, chili), przyprawy, substancje
zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), EKSTRAKT papryki, **Złowione w morzu: Północno-wschodni Atlantyk FAO 27,
Środkowo-wschodni Atlantyk FAO 34, Ocean Spokojny FAO 61; narzędzie połowowe: włoki pelagiczne (OTM), okrężnice (PS)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt zawiera Omega 3

Bagietka- paryska 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, SEZAM, SOJĘ, JAJA, MLEKO i pochodne,
GORCZYCĘ i ŁUBIN
Opis produktu: Pieczywo pszenne, produkcja własna
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bagietka paryska
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 1'C do 18'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy)

Przechowywanie i stosowanie

Bagietka francuska 250 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM, MLEKO I SOJĘ

Opis produktu: Pieczywo pszenne z dodatkiem mąki żytniej, z nacięciem na wierzchu. Odwzorowana na prawdziwym francuskim
przysmaku. Produkcja własna
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bagietka francuska
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1321 kj / 311 kcal
Tłuszcz
0,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
64 g
- w tym cukry
4,9 g
Białko
11 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy)
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Bułka grahamka 60 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM, MLEKO I SOJĘ

Opis produktu: Popularna bułka z wyższą zawartością błonnika oraz składników mineralnych. Zaletą jest to, że się nie kruszy się podczas
krojenia oraz zachowuje dłuższą świeżość
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka grahamka
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1248 kj / 295 kcal
Tłuszcz
1,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
56 g
- w tym cukry
2,9 g
Białko
11 g
Sól
2,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, mąka PSZENNA graham 15%, drożdże, sól, cukier, środek do przetwarzania mąki (kwas
askorbinowy)
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Bułka poznańska 80 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM, MLEKO I SOJĘ

Opis produktu: Okrągła bułeczka pszenna o bardzo jasnym wnętrzu oraz chrupiącej skórce, która charakteryzuje się nacięciem po środku.
Będzie świetnie smakować z szynką lub serem, a także na słodko z dżemem
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka poznańska
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1124 kj / 265 kcal
Tłuszcz
0,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
55 g
- w tym cukry
4,1 g
Białko
9,1 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy)
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Bułka Kajzerka 50 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM I SOJĘ

Opis produktu: Mała, okrągła bułka z charakterystycznymi pięcioma promienistymi bruzdami na wierzchu. Jest miękka i puszysta, a jej
chrupiąca skórka zachęca do przygotowywania jej nie tylko w formie codziennych kanapek
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kajzerka
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1197 kj / 282 kcal
Tłuszcz
0,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
58 g
- w tym cukry
3,6 g
Białko
9,5 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, cukier, sól, MASŁO, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy)
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Mokate - Cappuccino o smaku waniliowym 135g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 118 g

Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Mleko - Zawiera, Żyto - Zawiera, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Pozwól sobie na chwilę przyjemności z Twoim ulubionym cappuccino! Aksamitna konsystencja i cudowny aromat,
uwieńczone kremową warstwą kuszącej pianki. Tak smakuje prawdziwa przyjemność!.
Marka standaryzowana: Mokate
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cappuccino o smaku waniliowym - rozpuszczalny napój kawowy w proszku
Marka: Mokate
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Energia
1859 kJ / 441 kcal
Tłuszcz
13 g
w tym kwasy nasycone
12 g
Węglowodany
74 g
w tym cukry
52 g
Białko
6,6 g
Sól
0,30 g
Opakowanie zawiera 5 porcji produktu. w porcji (20 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mleczna baza [olej kokosowy, MLEKO w proszku odtłuszczone (12%), serwatka (z MLEKA) w proszku, regulator
kwasowości: fosforany potasu], cukier, maltodekstryna, kawa rozpuszczalna (3,5%), kawa zbożowa rozpuszczalna (ekstrakt prażonego
JĘCZMIENIA i ŻYTA) (3,3%), aromaty, ekstrakt wanilii w proszku
Przygotowanie i stosowanie: 1. Wsyp cappuccino do kubka. 2. Zalej gorącą (ale nie wrzącą) wodą. 3. Aby uzyskać gęstą piankę, mieszaj
energicznie przez kilkanaście sekund. W celu uzyskania odpowiedniego smaku i idealnej pianki należy wsypać 5 łyżeczek (20 g) cappuccino
na 200 ml wody.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez olejów utwardzonych, bez konserwantów*, * Zgodnie z obowiązującym prawem, tego typu produkty nie powinny zawierać
substancji konserwujących
Dodatkowe informacje: Czas na Twoje ulubione cappuccino.

Mokate - Cappuccino z magnezem 150g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 118 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Mleko - Zawiera, Żyto - Zawiera, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Pozwól sobie na chwilę przyjemności z Twoim ulubionym cappuccino! Aksamitna konsystencja i cudowny aromat,
uwieńczone kremową warstwą kuszącej pianki. Tak smakuje prawdziwa przyjemność!. Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy
tryb życia.
Marka standaryzowana: Mokate
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cappuccino z magnezem - rozpuszczalny napój kawowy w proszku z dodatkiem magnezu
Marka: Mokate
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1815 kJ / 431 kcal
Tłuszcz
11 g
w tym kwasy nasycone
9,6 g
Węglowodany
75 g
w tym cukry
54 g
Białko
6,8 g
Sól
0,25 g
Składniki mineralne
w 100 g (%**)
Magnez
375 mg
Opakowanie zawiera 5 porcji produktu.
w porcji (20 g)
**RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 363 kJ / 86 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, mleczna baza [olej kokosowy, MLEKO w proszku odtłuszczone (9,5%), serwatka (z MLEKA) w proszku, regulator
kwasowości: fosforany potasu], maltodekstryna, kawa rozpuszczalna (8,7%), kawa zbożowa rozpuszczalna (ekstrakt prażonego
JĘCZMIENIA i ŻYTA) (6%), węglan magnezu, aromat
Przygotowanie i stosowanie: 1. Wsyp cappuccino do kubka. 2. Zalej gorącą (ale nie wrzącą) wodą. 3. Aby uzyskać gęstą piankę, mieszaj
energicznie przez kilkanaście sekund. W celu uzyskania odpowiedniego smaku i idealnej pianki należy wsypać 5 łyżeczek (20 g) cappuccino
na 200 ml wody.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez olejów utwardzonych, bez konserwantów*, * Zgodnie z obowiązującym prawem, tego typu produkty nie powinny zawierać
substancji konserwujących
Dodatkowe informacje: Czas na Twoje ulubione cappuccino.

Bakoma - Men Shake napój hight protein czekoladowy 380g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 410 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej i pomaga w jej utrzymaniu. Zróżnicowany i zrównoważony sposób
odżywiania stanowi element zdrowego stylu życia. Produkt zawiera 1824 mg BCAA w butelce 380 g.
Marka standaryzowana: Bakoma
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Men
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój proteinowy o smaku czekoladowym. Produkt UHT. Zawiera substancję słodzącą.
Marka: Bakoma
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
194 kJ/46 kcal
Tłuszcz
0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
5,2 g
w tym cukry**
4,6 g
Białko
5,3 g
Sól
0,12 g
**Zawiera naturalnie występujące cukry
Wartość odżywcza w 380 g
Opakowanie 380 g stanowi jedną porcję.
737 kJ/175 kcal
*RWS- Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 1,9%, skrobia kukurydziana, aromaty, stabilizator: karagen, substancja
słodząca: sukraloza, regulator kwasowości: fosforany sodu, MLEKO 94%, BIAŁKA MLEKA (w tym aminokwasy BCAA 0,48%:
Izoleucyna, Leucyna i Walina)
Pozostale informacje: Masa netto: 380 g e / 358 ml,
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 20 g białka, 0% dodanego cukru, ???? 1824 mg izoleucyna, leucyna, walina, 0% tłuszczu

Sokołów - Szynka Basiuni wędzona, wieprzowa 140g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 160 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Sokołów
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wędzonka wieprzowa, parzona, ciemno wędzona, plastrowana. Zawiera wodę dodaną.

Marka: Sokołów
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna:
385 kJ / 91 kcal
Tłuszcz
1,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
1,5 g
- w tym cukry
0,8 g
Białko
17 g
Sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe z szynki (83%), woda, sól, stabilizatory: trifosforany, karagen, białko SOJOWE, maltodekstryna, glukoza,
cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, ekstrakt drożdży, aromaty, ekstrakty przypraw, substancja
konserwująca: azotyn sodu
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej,

Przechowywanie i stosowanie

Merci - Mieszanka specjałów czekoladowych 400g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 544 g

Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Zawiera, JAJA - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera,
ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Opis produktu: 8 rodzajów specjałów czekoladowych. Nugatowa, Śmietankowa, Orzechowo-migdałowa, Pralinowa, Deserowa mleczna,
Marcepanowa, Mus czekoladowy, Kawowo-śmietankowa.
Marka standaryzowana: merci
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Finest Selection

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Nadziewane i nienadziewane specjały czekoladowe.
Marka: merci
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
2346 kJ/563 kcal
Tłuszcz
36,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone20,0 g
Węglowodany
49,9 g
w tym cukry
48,0 g
Białko
7,8 g
Sól
0,18 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA, MLEKO pełne w proszku, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), ORZECHY
LASKOWE (3,8 %), pełnotłuste MLEKO w proszku, MIGDAŁY (2,8%), odtłuszczone MLEKO w proszku, LAKTOZA (z MLEKA),
MAŚLANKA w proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, KAKAO niskotłuszczowe, dekstroza, emulgator: LECYTYNY (SOJA),
fruktoza, kawa, syrop glukozowy, syrop z cukru inwertowanego, aromaty, sól, Czekolada MLECZNA z nadzieniem nugatowym: masa
KAKAOWA minimum 32%; czekolada ŚMIETANKOWA: masa KAKAOWA minimum 32%; czekolada MLECZNA z ORZECHAMI i
MIGDAŁAMI: masa KAKAOWA minimum 32%; czekolada MLECZNA z nadzieniem pralinowym: masa KAKAOWA minimum 32%;
czekolada MLECZNA DESEROWA: masa KAKAOWA minimum 45%; czekolada DESEROWA z nadzieniem marcepanowym: masa
KAKAOWA minimum 50%; czekolada DESEROWA z musem czekoladowym: masa KAKAOWA minimum 50%; biała czekolada i
czekolada KAWOWO-ŚMIETANKOWA: czekolada ŚMIETANKOWA: masa KAKAOWA minimum 32%; biała czekolada: masa
KAKAOWA minimum 28%

Przechowywanie i stosowanie

Bobovita -Kaszka mleczna 7 zbóż zbożowo-jaglana,owocowa 210g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 232 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Zawiera, MLEKO - Zawiera, OWIES - Zawiera, ŻYTO - Zawiera, PSZENICA
- Zawiera
Opis produktu: 1000 pierwszych dni. 1000 pierwszych dni życia to wyjątkowy czas, w którym przez odpowiedni sposób żywienia
możesz pozytywnie wpływać na zdrowie teraz i w przyszłości. Zadbaj o zdrowie i rozwój dziecka, zapewniając mu urozmaiconą i

zbilansowaną dietę, złożoną z najwyższej jakości produktów odpowiednich do wieku i potrzeb. Razem z BoboVita Porcja Zbóż pomożesz
Twojemu dziecku odkryć i polubić różnorodność zbóż. BoboVita Porcja Zbóż powstaje z najwyższej jakości różnorodnych zbóż, także
tych z pełnego przemiału, pochodzących z upraw specjalnie dedykowanych najmłodszym dzieciom. Nie zawiera dodatku cukru, a tylko
naturalnie występujące cukry. Porcja Zbóż mleczna 7 zbóż zbożowo-jaglana owocowa to zbilansowany i pełnowartościowy posiłek
mleczno-zbożowy skomponowany tak, by zawierał to, co dobre dla Twojego dziecka. mleko modyfikowane - odpowiednie do wieku
dziecka + zboża - pszenica, orkisz, gryka, ryż, proso, żyto, owies - ważne składniki zbilansowanego jadłospisu + owoce - pyszny smak
jabłek, bananów, gruszek i pomarańczy. Źródło kluczowych witamin i składników mineralnych. Zawiera 7 witamin (A*, D*, E, C, tiamina*,
B6, biotyna) + składniki mineralne (wapń*, jod, żelazo). Żelazo i wit. C dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Jod dla
wsparcia rozwoju poznawczego. Biotyna dla prawidłowego metabolizmu energetycznego. Warto wiedzieć!. Zboża są istotnym elementem
prawidłowej diety, bardzo ważnym w codziennym, urozmaiconym jadłospisie, a nasza kaszka Porcja Zbóż to pełnowartościowy, pożywny
posiłek mleczno-zbożowy. Czy wiesz, że... Zboża z pełnego przemiału uważa się za bardzo wartościowe, zawierają bowiem cenne
składniki odżywcze. gwarantujemy!!!. Nasze kaszki BoboVita to gwarancja jakości i bezpieczeństwa. Możesz mieć pewność, że zboża i
owoce w kaszkach pochodzą wyłącznie ze starannie skontrolowanych pól i sadów, a wszystkie produkty spełniają rygorystyczne normy
jakościowe żywności dla najmłodszych. To dla nas naturalne, aby kaszki Bobovita Porcja Zbóż były:. bez dodatku cukru. bez oleju
palmowego. bez konserwantów i barwników*. * zgodnie z przepisami prawa. Produkt dla niemowląt i małych dzieci.
Marka standaryzowana: BoboVita
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Porcja zbóż

Składniki i wartości odżywcze
Marka: BoboVita
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry. Zawiera 7 witamin (A, D, E, C, tiamina, B6,
biotyna) + składniki mineralne (wapń, jod, żelazo).
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu torebki
zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna kJ
Wartość energetyczna kcal
Tłuszcz, w tym: g
- kwasy nasycone g
Węglowodany, w tym: g
- cukry g
Błonnik g
Białko g
Sól g
Witaminy:
Witamina A µg
Witamina D µg
Witamina E mg
Witamina C mg
Tiamina µg
Witamina B6 mg
Biotyna µg
Składniki mineralne:
Sód mg
Wapń mg
Żelazo mg
Jod µg
Opakowanie zawiera około 4 porcje pełnowartościowych posiłków mlecznozbożowych.
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.

Wartość odżywcza 100 g kaszki BoboVita
1808
430
12
2,8
61
31
5,8
16
0,29
420 (105%)*
7,4 (74%)*
8,7
49 (196%)*
1,2 (240%)*
0,63 (90%)*
24
117
506 (127%)*
8,1 (135%)*
88 (126%)*
Wartość odżywcza Porcja (50 g kaszki + 150 ml
wody)
904

*% zalecanego dziennego spożycia

215

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO modyfikowane 54,1% [odtłuszczone MLEKO w proszku, odmineralizowana SERWATKA w proszku (z MLEKA),
oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy, wysokooleinowy słonecznikowy, KOKOSOWY), witaminy i składniki mineralne (C, E, A, D,
biotyna, tiamina, B6, wapń, żelazo, jod)], pełnoziarniste mąki 35,8% (PSZENNA 33%, z PSZENICY ORKISZ 0,7%, jaglana 0,7%,
ŻYTNIA 0,7%, OWSIANA 0,7%), proszek jabłkowy 4%, płatki bananowe 2%, proszek pomarańczowy 2% (suszona pomarańcza,
maltodekstryna, mąka ryżowa), płatki gruszkowe 0,9% (suszona gruszka, mąka ryżowa), mąka gryczana 0,7%, mąka ryżowa 0,7%
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, Zawsze przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Zanim przystąpisz do
sporządzania posiłku dla dziecka, umyj dokładnie ręce i upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać są czyste. Krok 1. Zagotuj
wodę i odmierz 150 ml, wlej do miseczki i ostudź do temperatury ok. 50°C. Krok 2. Wsyp powoli 50 g kaszki (6 łyżek stołowych). Krok 3.
Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekaj chwilę, aż kaszka zgęstnieje. Krok 4. Sprawdź temperaturę posiłku. Gotową kaszkę
podaj dziecku lub pozwól spróbować samodzielnego jedzenia łyżeczką. Nie podawaj ponownie resztek posiłku. 8+ 1-2 orientacyjna dzienna
liczba porcji w zależności od wieku dziecka i rekomendacji lekarza, 12+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji przy zachowaniu różnorodnej
diety, Dla zdrowia dziecka istotna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Komponując jadłospis kieruj się zasadami
żywienia i rekomendacją lekarza. Pamiętaj o higienie ząbków swojego dziecka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry, bez oleju palmowego, bez konserwantów i barwników*, dodaj wodę, *
zgodnie z przepisami prawa
Dodatkowe informacje: 801 16 55 55. www.bobovita.pl. Chętnie odpowiem na Twoje pytania o żywienie i rozwój dziecka. Mariola
Ekspert BoboVita. Jak rozszerzać dietę dziecka. Pobierz aplikację Bobovita z:. Google Play lub Appstore.

Diamant - Cukier biały w kostkach 1 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1021 g
Opis produktu: Cukier biały Diamant kostka to rafinowany i skrystalizowany cukier, który następnie jest zwilżany i prasowany w kostki.
Wielkość kostki odpowiada standardowej łyżeczce sypkiego cukru. Cukier w kostkach stosowany jest do słodzenia gorących napojów.
Doskonały na weekendowe i wakacyjne wyjazdy, spotkania towarzyskie lub biznesowe. Przeznaczony dla hoteli, restauracji i biur. .
Pakowany w zgrabne kartoniki o pojemności 1 kg (dostępna również gramatura 500 g).
Marka standaryzowana: Diamant
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier w kostkach
Marka: Diamant
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. .

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier biały

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Sprawdzone przepisy na www.diamant.pl.

Auchan - Paprykarz szczeciński z łososiem 300g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, GORCZYCĘ, MLEKO, JAJA, SELER
Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa rybna sterylizowana
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paprykarz szczeciński z łososiem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
595 kJ/ 143 Kcal
Tłuszcz
8,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Węglowodany
8,7 g
- w tym cukry
2,4 g
Błonnik
2g

Białko

6,2 g

Sól

1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: RYBA - ŁOSOŚ 27%, woda, marchew, kapusta, ryż, błonnik SOJOWY, sól, olej rzepakowy, przyprawy, cebula suszona,
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), ekstrakt papryki

Przechowywanie i stosowanie

E.Wedel - Baton Pawełek toffi 45g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 46 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pawełek

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Batonik z nadzieniem o smaku toffi w mlecznej czekoladzie.
Marka: E. Wedel
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol - nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży.
Wartości odżywcze
Energia
Energia
Tłuszcz
w tym kwasy nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik

Wartość odżywcza 100 g
1929 kJ
459 kcal
17 g
9,2 g
68 g
64 g
1,2 g

Białko
3,9 g
Sól
0,13 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). Wartość odżywcza 45 g
Produkt zawiera 1 porcję x 45 g.
868 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada MLECZNA 50 % (cukier, tłuszcz KAKAOWY, MLEKO pełne w proszku, miazga KAKAOWA, SERWATKA w
proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY SOJOWE i E 476, aromat), cukier, MLEKO zagęszczone słodzone,
syrop glukozowy, spirytus (2,3 %), tłuszcz roślinny (palmowy), MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku (z MLEKA),
substancja utrzymująca wilgoć (inwertaza), aromaty, emulgator (LECYTYNY SOJOWE), Czekolada MLECZNA: masa KAKAOWA
minimum 29 %, masa MLECZNA minimum 14 %

Przechowywanie i stosowanie

Bonduelle - Marchewka młoda extra drobna 400G/265
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 480 g

Opis produktu: Czy wiesz, że:. O jakość warzyw dbamy od zasiewu aż do ich zapakowania.
Marka standaryzowana: Bonduelle
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Młoda marchewka ekstradrobna. Produkt sterylizowany.
Marka: Bonduelle
Oswiadczenia zywieniowe: źródło witaminy A.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g
98 kJ - 23 kcal
0,3 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
3,4 g
w tym cukry
2,2 g
Błonnik
2,3 g
Białko
0,6 g
Sól
0,55 g
Witamina A (% RWS*)
225 µg (28%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: młoda marchewka, woda, sól
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 425 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło witaminy A

Figaro - Pieprz zielony hiszpański marynowany 110ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 232 g
Marka standaryzowana: Figaro
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Hiszpanii
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hiszpański pieprz zielony. Pasteryzowane
Marka: Figaro
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce. Wydzielanie się osadu jest naturalną cechą pieprzu.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz

w 100 g
308 kJ/75 kcal
2,0 g

W tym tłuszcze nasycone0,8 g
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

17,0 g
3,5 g
9,9 g
2,0 g
7,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pieprz zielony, woda, sól, substancja zakwaszająca: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Jojo - Marshmallow. Pianki 86 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Jojo

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pianki o smaku truskawkowym i waniliowym.
Marka: Jojo
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ważne: Małe dzieci (poniżej 4 roku życia) mają ograniczoną zdolność do żucia i mogą zadławić się
małymi cukierkami.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry

Wartość odżywcza 100 g
1377 kJ
324 kcal
0,22 g
0,10 g
76,18 g
74,11 g

Błonnik
0,10 g
Białko
4,27 g
Sól
0,18 g
Opakowanie zawiera 7 porcji.
Jeśli spożyjesz porcję: 3 pianki W porcji
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 160 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, żelatyna wieprzowa, skrobia kukurydziana, koncentrat
BURAKA, naturalne aromaty
Pozostale informacje: Właścicielem znaku towarowego jest Société des Produits Nestlé S.A.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: proste składniki, naturalne aromaty, bez dodatku sztucznych skladników
Dodatkowe informacje: Warto porozmawiać. www.nestle.com. 800 174 902. www.jojo.pl. Zrób pianko-sałatkę!.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Morele suszone 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawiera SEZAM, SELER, ORZESZKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY
Jednostka opisowa: kg
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: zależny od partii towaru

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Morele suszone

Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Najlepiej spożyć przed: data i numer partii na opakowaniu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1270 kJ / 300 kcal
Tłuszcz
1,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
61 g
Białko
5,4 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Morela suszona, substancja konserwująca - DWUTLENEK SIARKI
Przygotowanie i stosowanie: Uwaga! W niewielkiej liczbie owoców może znajdować się pestka lub jej kawałek.

Przechowywanie i stosowanie

Bakalland - Musli chrupkie 5 ziaren orzech 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 312 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Zawiera, ORZECHY NERKOWCA - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY Może zawierać, OWIES - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, ORZESZKI PEKAN - Zawiera, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera, ORZECHY
WŁOSKIE - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Opis produktu: - Bez syropu glukozowego. - Bez tłuszczów utwardzonych. - Najwyższej jakości bakalie. - Wysoka zawartość błonnika
pokarmowego. do mleka, do jogurtu, do deserów, jako przekąska.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ba!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupiące musli z miodem, orzeszkami arachidowymi, orzechami i kawałkami czekolady.
Marka: Bakalland
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik**
Białko
Sól
Opakowanie zawiera 6 sugerowanych porcji produktu.
** Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzienne spożycie błonnika u osób dorosłych
powinno wynosić 20-40 g.
* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

Wartość odżywcza produktu na 100 g
produktu
1839 kJ/ 438 kcal
15 g
5,0 g
61 g
19 g
8,1 g
11 g
0,02 g
Wartość odżywcza produktu na porcję
50 g
920 kJ/ 219 kcal
7,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: składniki ZBOŻOWE 62 % (płatki pełnoziarniste 56 %: OWSIANE, PSZENNE; mąka: OWSIANA, kukurydziana,
PSZENNA, ryżowa; kasza kukurydziana, otręby PSZENNE), cukier, miód piekarniczy 8 %, olej palmowy, ORZESZKI ARACHIDOWE
prażone połówki 4 %, czekolada MLECZNA 3 % [cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA,
SERWATKA w proszku (z MLEKA), emulgator: LECYTYNY (z SOI), EKSTRAKT z wanilii], ORZECHY NERKOWCA kawałki 1,5 %,
ORZECHY LASKOWE kawałki 1,5 %, MIGDAŁ płatki 1 %, ORZECHY WŁOSKIE kawałki 1%, ORZECHY PEKAN kawałki 1 %,
KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, aromaty, emulgator: LECYTYNY, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: orzech laskowy, włoski, migdał, pekan, nerkowiec, wysoka zawartość błonnika pokarmowego, 0 % syropu glukozowego, tłuszczów
utwardzonych

Bakalland - Musli chrupkie 5 ziaren bakalie 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 316 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Zawiera, PSZENICA

- Zawiera
Opis produktu: - Bez syropu glukozowego. - Bez tłuszczów utwardzonych. - Najwyższej jakości bakalie. - Wysoka zawartość błonnika
pokarmowego. do mleka, do jogurtu, do deserów, jako przekąska.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ba!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupiące musli z miodem i bakaliami.
Marka: Bakalland
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik**
Białko
Sól
Opakowanie zawiera 6 sugerowanych porcji produktu.
** Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzienne spożycie błonnika u osób dorosłych
powinno wynosić 20-40 g.
* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

Wartość odżywcza produktu na 100 g
produktu
1792 kJ/ 426 kcal
13 g
7,8 g
66 g
23 g
7,5 g
7,5 g
0,08 g
Wartość odżywcza produktu na porcję
50 g
896 kJ/ 213 kcal
6,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: składniki ZBOŻOWE 54 % (płatki pełnoziarniste 45 %: OWSIANE, PSZENNE; mąka: ryżowa, kukurydziana, OWSIANA),
rodzynki 10 % (rodzynki 99,5 %, olej bawełniany i/lub słonecznikowy), cukier, miód piekarniczy 7 %, żurawina suszona 7 % (żurawina 60
%, cukier, olej słonecznikowy), olej palmowy, śliwki suszone cięte 3 % (śliwki suszone 99,5 %, olej słonecznikowy), morele suszone cięte 2
% (morele suszone, substancja KONSERWUJĄCA: DWUTLENEK SIARKI), MIGDAŁ płatki 2 %, aromaty, emulgator: LECYTYNY, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: rodzynka, żurawina, morela, migdał, śliwka, wysoka zawartość błonnika pokarmowego, 0 % syropu glukozowego, tłuszczów
utwardzonych

Helcom - Papryka Jalapeno w krążkach 290g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 524 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Może zawierać, Sezam - Może zawierać
Marka standaryzowana: Helcom
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochodzenia papryki: 1 - Turcja, 2 - Egipt.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka jalape?o zielona w zalewie octowej. Produkt pasteryzowany.
Marka: Helcom
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 72 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu po odsączeniu
Wartość energetyczna
60 kJ / 15 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
<0,5 g
w tym cukry
0g
Błonnik
3,0 g
Białko
<0,5 g
Sól
6,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, papryka jalape?o, sól, ocet spirytusowy, regulatory kwasowości (kwas octowy, kwas cytrynowy), substancja wiążąca
chlorek wapnia, substancja konserwująca sorbinian potasu
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 327 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: do pizzy, gulaszu, salsy, sałatek

Felix - Pistacje prażone. solone 240 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 248 g
Zalecenia dla alergikow: Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Pistacje/orzechy pistacjowe - Zawiera
Opis produktu: źródło składników odżywczych:. fosfor. błonnik. nienasycone kwasy tłuszczowe. wit. E. magnez.
Marka standaryzowana: Felix
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pistacje prażone, solone.
Marka: Felix
Oswiadczenia zywieniowe: źródło składników odżywczych: fosfor, błonnik, nienasycone kwasy tłuszczowe, wit. E, magnez.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest zalecany dla małych dzieci z powodu ryzyka zadławienia.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od nasłonecznienia i źródeł ciepła.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2648 kJ
Wartość energetyczna
640 kcal
Tłuszcz
54 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
10 g
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone
36 g
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone
7,2 g
Węglowodany
16 g
w tym cukry
6,1 g
Błonnik
4,3 g
Białko
20 g
Sól
1,2 g
Witaminy i składniki mineralne
w 100 g
Witamina E
3,0 mg
Magnez
153 mg
Fosfor
500 mg
Opakowanie zawiera około 5 porcji produktu bez skorupki. Porcja = 30 g
w porcji 30 g
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). 795 kJ
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
192 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PISTACJE, sól (1,2%)
Pozostale informacje: Porcja 30 g zawiera: energia 795 kJ/192 kcal 10%*, tłuszcz 16 g 23%*, kwasy tłuszczowe nasycone 3,0 g 15%*,
cukry 1,8 g 2%*, sól 0,36 g 6%*, 100 g: 2648 kJ/ 640 kcal, * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
kcal), Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez tłuszczu, prażone w piecu, źródło magnezu i fosforu
Dodatkowe informacje: Odwiedź nas na www.felixpolska.pl.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Kolorado - Ściereczka domowa 3 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Zestaw ścierek wszechstronnego zastosowania w domu: do zmywania, czyszczenia, wycierania kurzu i brudu. Wykonane z trwałego włókna
wiskozowego. Do stosowania na sucho i mokro. Wymiary 36x36 cm.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Po użyciu wypłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Prać w ogólnodostępnych śodkach piorących w temp.do 40C bez użycia chloru i
zmiękczaczy do tkanin.

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Domowe ścierki wizkosowe
Marka: Kolorado

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wiskoza 80%, polipropylen 20%.
Zawartosc opakowania: 3 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Orangina - Orange rouge o smaku czerwonej pomarańczy 1.4L.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1500 g
Marka standaryzowana: Orangina
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku czerwonej pomarańczy z dodatkiem soków owocowych z zagęszczonych soków owocowych, z miąższem
z owoców cytrusowych. Produkt pasteryzowany,

Marka: Orangina
Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
na: 100 ml
Wartość energetyczna
162 kJ (38 kcal)
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
9,2 g
w tym cukry
8,9 g
Białko
0,1 g
Sól
0,01 g
Butelka 1,4 litrowa zawiera 7 porcji po 200 ml.
200 ml
*% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 323 kJ (76 kcal)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego i innych owoców cytrusowych 12% (czerwonej
pomarańczy 6%, pomarańczy, cytryny, mandarynki, grejpfruta), cukier, miąższ owoców cytrusowych 2% (miąższ z pomarańczy, miąższ
z mandarynki, miąższ z grejpfruta), dwutlenek węgla, ekstrakt skórki pomarańczy, barwniki: antocyjany, kwas karminowy, naturalne
aromaty owoców cytrusowych z innymi naturalnymi aromatami
Pozostale informacje: Wartość energetyczna Na 200 ml 323 kJ 76 kcal 4%*, Na 100 ml 162 kJ / 38 kcal, *% Referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). Wyprodukowane za zgodą Schweppes International Limited.
Przygotowanie i stosowanie: Ewentualny osad jest rezultatem wytrącania się soku owocowego i miąższu owocowego. Wstrząśnij przed
użyciem. Produkt najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z miąższem pomarańczy, bez dodatku konserwantów, delikatnie gazowana, aż 12% soków owocowych, butelka inspirowana
pomarańczą, miąższ owocowy
Dodatkowe informacje: Odkryj Oranginę! www.orangina.pl.

Orangina - Orange regular o smaku pomarańczy 1.4L.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1492 g
Marka standaryzowana: Orangina
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku pomarańczowym z dodatkiem soków owocowych z zagęszczonych soków
owocowych, z miąższem z owoców cytrusowych. Produkt pasteryzowany,
Marka: Orangina
Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany

na: 100 ml
164 kJ (39 kcal)
0g
0g
9,2 g

w tym cukry

9,0 g

Białko
0g
Sól
0,01 g
Butelka 1,4 litrowa zawiera 7 porcji po 200 ml.
200 ml
*% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 328 kJ (78 kcal)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego i innych owoców cytrusowych 12% (pomarańczy 10%,
cytryny, mandarynki, grejpfruta), cukier, dwutlenek węgla, miąższ owoców cytrusowych 2% (miąższ z pomarańczy, miąższ z
mandarynki), ekstrakt ze skórki pomarańczy, naturalne aromaty pomarańczy
Pozostale informacje: Wartość energetyczna Na 200 ml 328 kJ 78 kcal 4%*, Na 100 ml 164 kJ / 39 kcal, *% Referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). Wyprodukowane za zgodą Schweppes International Limited.
Przygotowanie i stosowanie: Ewentualny osad jest rezultatem wytrącania się soku owocowego i miąższu owocowego. Wstrząśnij przed
użyciem. Produkt najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z miąższem pomarańczy, bez dodatku konserwantów, delikatnie gazowana, aż 12% soków owocowych, butelka inspirowana
pomarańczą, miąższ owocowy
Dodatkowe informacje: Odkryj Oranginę! www.orangina.pl.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Galaretka z owocami 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, JAJA, MLEKO, ORZECHY ZIEMNE, ORZECHY, MIGDAŁY, SEZAM, SOJĘ
Opis produktu: Galaretka z owocami świetnie sprawdzi się jako deser. Jej spód jest lekki i puszysty, a góra oblana dużą ilością galaretki w której zostały
zatopione pyszne owoce. Zachwyci każde podniebienie
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Galaretka z owocami

Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2 do +6'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
375 kj / 89 kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
20 g
- w tym cukry
17,4 g
Białko
2,2 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Składniki:woda, galaretka truskawkowa (cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik
syntetyczny), mrożona truskawka 6,8%, mrożony agrest 6,6%, mrożona czarna porzeczka 6,6%

Przechowywanie i stosowanie

Ptasie mleczko 250g
Opis Produktu
Opis produktu: Bardzo delikatne i pyszne ciasto, zrobione z biszkoptu oraz puszystej masy. Dzięki swojej lekkiej masie, sama rozpuszcza się w ustach

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ptasie mleczko
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2 do +6'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
737 kj / 176 kcal
Tłuszcz
1,06 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,51 g
Węglowodany
37,05 g
- w tym cukry
32,77 g
Białko
4,56 g
Sól
0,14 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, cukier, masa JAJOWA pasteryzowana, żel (cukier, woda, syrop glukozowy, substancje żelujące (pektyny, guma
ksantanowa, mączka chleba świętojańskiego), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytryniany sodu), aromat, substancja
KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), barwniki: karoteny, EKSTRAKT z papryki), mąka PSZENNA, albumina JAJA BIAŁKO JAJ
kurzych min. 97%, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja pianotwórcza: cytrynian trójetylowy), galaretka (cukier, żelatyna
wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwniki: e 102, e124 - mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i
skupienie uwagi u dzieci), pasta emulgująca (woda, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sorbitol, estry poliglicerolu,
naturalny aromat pomarańczowy), agar, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (koszenila 5%)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzeszki ziemne prażone bez dodatku soli 150g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY, nasiona SEZAMU, SOJĘ, MLEKO, JAJA, DWUTLENEK SIARKI

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: 1 – Argentyna, 2 – Brazylia w zależności od nr partii produktu, nadrukowane na opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne prażone bez dodatku soli
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest zalecany dla małych dzieci z powodu ryzyka zadławienia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2696 kJ/ 650 Kcal
Tłuszcz
50 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,9 g
Węglowodany
22 g
- w tym cukry
4,2 g
Białko
24 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE prażone

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzeszki ziemne prażone. solone 150g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierć: ORZECHY, nasiona SEZAMU, SOJĘ, MLEKO, JAJA, DWUTLENEK SIARKI

Pole rezerwowe 20: Pakowano w atmosferze ochronnej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: 1. Argentyna 2. Brazylia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne prażone, solone
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest zalecany dla małych dzieci z powodu ryzyka zadławienia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2510 kJ/ 606 Kcal
Tłuszcz
49 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,8 g
Węglowodany
13 g
- w tym cukry
4,2 g
Białko
24 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE prażone 99%, sól 1%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Długopisy neonowe Stylo gel 0.8 mm różne kolory 6 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Uchwyt zapewniający komfortowe użytkowanie

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Długopisy neonowe 0,8 mm w 6 kolorach
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chorizo Iberico extra 100 g

Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa, surowa, grubo rozdrobniona, krótko dojrzewająca.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chorizo Iberico extra
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w lodóce w temperaturze od 0C do 7C
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
1823 kJ
Wartosc energetyczna kcal
440 kcal
Bialko g
27 g
Weglowodany g
1,3 g
W tym cukry g
0,8 g
Tluszcz g
37 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g14 g
Sol g
4g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe(100g produktu wyprodukowano ze 146g mięsa wieprzowego), sól, papryka i ekstrakt z papryki, czosnek,
odtłuszczone MLEKO w proszku, dextroza, stabilizatory: E450, E452i, przeciwutleniacze: E331, E316, substancje konserwujące: E252,
E250.
Przygotowanie i stosowanie: Otworzyć opakowanie 10 minut przed spożyciem

Przechowywanie i stosowanie

Alcorythm- Suplement diety na kaca 100 ml.
Opis Produktu

Opis produktu: Alcorythm to innowacyjny suplement diety w płynie, zawierający ekstrakty roślinne wspierające pracę wątroby. Zastosowanie aclorythm
pozwala ograniczyć negatywne skutki spożywania alkoholu oraz ochronić konsumenta przed długofalowymi skutkami jego zażywania

Uzytkowanie i przechowywanie: Aby w pełni skorzystać z jego funkcjonalności należy go spożyć chwilę przed lub w trakcie konsumpcji
alkoholu
Przygotowanie: Jedna porcja preparatu zawarta w 100 ml buteleczce jest jednorazową, rekomendowaną dzienną dawką dla osoby dorosłej

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Suplement diety
Marka: Alcorythm

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia

Przechowywanie i stosowanie

Mirinda - Napój gazowany pomarańczowy 0% cukru 0.85L.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Mirinda

Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku pomarańczowym bez cukru. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Mirinda
Dodatki: Słodziki sztuczne - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: 0 % cukru.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Energia

Średnia wartość odżywcza 100 ml
5 kJ/1 kcal

Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,02 g
Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
Średnia wartość odżywcza 250 ml
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 12 kJ/3 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, kwas (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (sól sodowa oktenylobursztynianu
skrobiowego), aromat, regulator kwasowości (cytryniany sodu), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K, sukraloza), przeciwutleniacz
(kwas askorbinowy), substancja KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), stabilizator (estry glicerolu i żywicy roślinnej), barwniki
(karoteny)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100 % smaku, 0 % cukru

Flora - Tłuszcz roślinny do smarowania 45% 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 420 g
Opis produktu: Czy wiesz co sprawia, że Flora jest dobra dla Ciebie. Kompozycja wysokiej jakości olejów:. olej słonecznikowy. olej
lniany. olej rzepakowy. ...naturalnie bogatych w Omega 3 i 6, co sprawia, że Flora jest dobra dla Ciebie i Twojego serca. Dlaczego Flora jest
dobra dla Twojego serca. Dzięki cennym Omega 3 i 6 pochodzącym z kompozycji wysokiej jakości olejów. Ich spożywanie, w ramach
zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia, pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. 20 g Flory Original zawiera
istotną część dziennej porcji kwasów Omega 3 (ALA) i Omega 6 (LA). Korzystne działanie występujące w przypadku spożywania 2 g
ALA i 10 g LA dziennie.
Marka standaryzowana: Flora
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tłuszcz roślinny do smarowania 45%.
Marka: Flora
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło naturalnych Omega 3 & 6.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Wartości odżywcze
100 g
Energia
1665 kJ / 398 kcal
Tłuszcz
45 g
- w tym kwasy nasycone9,1 g
- jednonienasycone
11 g
- wielonienasycone
25 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,5 g
Witamina A
800 µg (100%*)
Witamina D
7,5 µg (150%*)
Witamina E
14 mg (120%*)
Omega 3 (ALA)
5,9 g
Omega 6 (LA)
19 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, oleje roślinne (słonecznikowy (26%), lniany (11%), palmowy, rzepakowy (2%)), sól (0,5%), emulgatory (mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, LECYTYNY), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), naturalny aromat, witaminy A i D, barwnik
(karoteny), Zawartość tłuszczu 45%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% roślinna, źródło naturalnych Omega 3 & 6, bez sztucznych aromatów i barwników, odpowiednia dla wegan

Planton - Śmietana wegańska 15% 200G
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 216 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Nie zawiera, SOJA - Nie zawiera
Opis produktu: Produkt dla wegan i smakoszy, ukwaszony, bez glutenu, bezmleczny, bez laktozy, bez barwników, nie zawiera soi, o
aksamitnej konsystencji. Doskonały do sałatek, zup, sosów. Nie warzy się.
Marka standaryzowana: Planton
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Planton
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna 658 kJ / 159 kcal
Tłuszcz
15 g
w tym kwasy nasycone14 g
Węglowodany
4,9 g
w tym cukry
0,5 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
1,0 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLECZKO KOKOSOWE 82,7 % (woda, EKSTRAKT z KOKOSA), tłuszcz KOKOSOWY 12 %, mąka tapiokowa,
BIAŁKA bobu, substancja zagęszczająca: pektyny, wegańskie kultury bakterii

Przechowywanie i stosowanie

Hama - Kabel USB TYP A-MINI B Q.9405 1.8M
Opis Produktu

Opis produktu: "Kabel USB wtyk A – wtyk Mini B. Do podłączenia PC/notebooka do urządzeń zewnętrznych, takich jak: odtwarzacz MP3, cyfrowy aparat,
zewnętrzny dysk twardy, hub USB itp. Dodatkowe ekranowanie redukujące zakłócenia elektromagnetyczne. Pasuje do standardu USB 2.0, kompatybilne z
USB 1.1 Skręcane pary przewodów danych. Dodatkowe ekranowanie redukujące zakłócenia elektromagnetyczne. Miedziany przewód wewnętrzny zapewniający
optymalny transfer danych. Wysoki transfer danych do 480 Mbit/s długość:1,8m "

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel USB TYP A-MINI B Q.9405 1,8M

Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Finuu - Miks tłuszczowy do smarowania 75% 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 222 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Opis produktu: - Wysoka zawartość masła. - Naturalne źródło Omega 3. - Bez konserwantów. - Bez barwników i aromatów. - 100%
naturalne składniki.
Marka standaryzowana: Finuu
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miks tłuszczowy do smarowania 75%.
Marka: Finuu
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Naturalne źródło Omega-3.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.

Wartości odżywcze
/ 100 g
Wartość energetyczna
2806 kJ / 682 kcal
Tłuszcz
75 g
w tym
kwasy tłuszczowe nasycone
29 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone34 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone12 g
Węglowodany
1,1 g
w tym cukry
1,1 g
Białko
0,8 g
Sól
0g
Witamina A
360 µg (45%*)
Witamina D
2,25 µg (45%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MASŁO z MLEKA (47%), oleje roślinne (rzepakowy - 34%, z lnianki - 2%), MAŚLANKA z MLEKA, witaminy (A, D),
Zawartość tłuszczu: 75% (tłuszcz MLECZNY 39%, tłuszcz roślinny 36%), 100 g produktu zawiera 3 g kwasu alfa-linolenowego (Omega 3)
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: do smarowania, pieczenia i smażenia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: połączenie masła (47%) z olejami z rzepaku i lnianki

Finuu - Mix tłuszczowy solony 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 224 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Opis produktu: - Wysoka zawartość masła. - Naturalne źródło Omega 3. - Bez konserwantów. - Bez barwników i aromatów. - 100%
naturalne składniki.
Marka standaryzowana: Finuu
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miks tłuszczowy do smarowania 75%.
Marka: Finuu
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Naturalne źródło Omega-3.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Wartości odżywcze
/ 100 g
Wartość energetyczna
2806 kJ / 682 kcal
Tłuszcz
75 g
w tym
kwasy tłuszczowe nasycone
29 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone34 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone12 g
Węglowodany
1,1 g
w tym cukry
1,1 g
Białko
0,8 g
Sól
0,8 g
Witamina A
360 µg (45%*)
Witamina D
2,25 µg (45%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: masło z MLEKA (47%), oleje roślinne (rzepakowy - 34%, z lnianki - 2%), maślanka z MLEKA, sól (0,8%), witaminy (A, D),
Zawartość tłuszczu: 75% (tłuszcz mleczny 39%, tłuszcz roślinny 36%), 100 g produktu zawiera 3 g kwasu alfa-linolenowego (Omega 3)
Informacje o dodatkach: bez sztucznych aromatów.
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: do smarowania, pieczenia i smażenia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: połaczenie masła (47%) z olejami z rzepaku i lnianki

Pewni Dobrego - Filety śledziowe solone luz * - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, SOJA, ORZECHY WŁOSKIE, SIARCZYNY, MLEKO, JAJA, GORCZYCA,
GLUTEN
Rozszerzona nazwa produktu: Solone filety śledzia atlantyckiego bez skóry w zalewie
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 7 dni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety śledziowe a'la Matias
Marka: Herring
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
568 kJ/ 137 Kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,7 g
Węglowodany
0,4 g
- w tym cukry
0,4 g
Białko
11 g
Sól
7,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY ze ŚLEDZIA ATLANTYCKIEGO (Złowiono w Północno Wschodnim Atlantyku (FAO 27). Podobszar: Morze
Północne (1) lub morze Norweskie (2) lub Wody Islandi (3). Narzędzia połowowe: włoki (A), sieci okrążające i podrywki (B)) bez skóry,
solone 80% (FILETY ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus), woda, sól, regulatory kwasowości (kwas octowy), węglan sodu,
stabilizator (cytrynian sodu), glukoza, maltodekstryna), zalewa 20% (woda, sól, ocet spirytusowy)

Przechowywanie i stosowanie

Bang - Płyn do WC Kamień i rdza 75 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 829 g

Opis produktu: 1. Szybkie działanie. 2. Kamień. 3. Trudne zabrudzenia. 4. Rdza. 5. Plamy po moczu. 6. Osadzanie się brudu. 7. Pod

krawędzią muszli. 8. Poniżej linii wody. 9. Zabija 99,9%* bakterii. 10. Długotrwała świeżość. *Na podstawie przeprowadzonych badań.
Produkt gotowy do użycia. Produkt dezynfekujący powierzchnię muszli toaletowej o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych,
drożdżakobójczych, bójczych wobec spor B. subtilis, bójczy wobec wirusów polio i adeno.
Marka standaryzowana: Cillit Bang
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bang Kamień i Rdza płyn do WC
Marka: Cillit Bang
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: CILLIT BANG CITRUS FORCE. Produkt do czyszczenia i dezynfekcji muszli toaletowej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zawiera: Kwas chlorowodorowy. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może
powodować korozję metali. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem
przeczytać etykietę. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Nie wdychać par. Dokładnie
umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów,
zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami.
Przechowywanie: Produkt przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w
chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania.
Przechowywać z dala od światła, niekompatybilnych materiałów i substancji zasadowych. Nie przechowywać razem z żywnością,
napojami i paszami dla zwierząt. Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancja czynna: kwas chlorowodorowy 9 g/100 g, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki
powierzchniowo czynne, substancja dezynfekująca, kompozycja zapachowa
Pozostale informacje: Pozwolenie numer: PL/2016/0220/MR/BPF,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Nierozcieńczony produkt nakładać równomiernie na wewnętrzną powierzchnię muszli
toaletowej w ilości ok. 80 ml. Zaleca się noszenie rękawic ochronnych podczas dezynfekcji muszli toaletowej: 1. Należy unieść deskę
sedesową i ostrożnie umieścić końcówkę butelki pod obrzeżem muszli. 2. Nacisnąć butelkę i rozprowadzić produkt powoli na wewnętrznej
powierzchni muszli. 3. W celu uzyskania efektu czyszczącego należy pozostawić płyn na 10 minut, a następnie spłukać i wyszczotkować
muszlę toaletową. 4. W celu dezynfekcji: produkt pozostawić na powierzchni 60 minut, spłukać, na następnie przetrzeć szczotką. Nie
stosować produktu wspólnie z płynnymi wybielaczami lub innymi środkami czyszczącymi. Po zastosowaniu produktu oraz przed
jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed
ponownym użyciem. Zaleca się nosić odpowiednie rękawice ochronne. Pierwsza pomoc: W przypadku dostania się do dróg oddechowych:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne
oddychanie. Skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem jeśli objawy są poważne lub utrzymują się. W przypadku kontaktu ze
skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. Skontaktować się z
Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem jeśli objawy są poważne lub utrzymują się. Zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym użyciem. W
przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i może je łatwo usunąć.
Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. Nie wywoływać
wymiotów. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.
Osobę nieprzytomną ułożyć w pozycji bocznej ustalonej natychmiast wezwać pomoc lekarską. Skutki uboczne: Powoduje poważone
oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chemiczne oparzenia muszą być bezzwłocznie leczone przez lekarza. Środki ochrony środowiska:
W przypadku zanieczyszczenia powierzchni małą ilością produktu, umyć ją wodą unikając kontaktu ze skórą. W przypadku rozległego
skażenia należy zebrać produkt do oznakowanego pojemnika, unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej
uprawnienia do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarnie). Usuwanie: opakowania po produkcie, wszelkie
materiały zanieczyszczone produktem (w tym woda i materiały wykorzystane do mycia zanieczyszczonych produktem powierzchni) oraz
pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie
posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów
komunalnych. Opakowania po produkcie mogą być poddane recyklingowi jedynie po ich całkowitym opróżnieniu.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.happier-homes.com. Więcej informacji: www.rbeuroinfo.com.

Auchan - śledziki w sosie musztardowym 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SKORUPIAKI, SOJĘ i SELER
Opis produktu: Szybka przekąska
Rozszerzona nazwa produktu: Marynowane, krojone filety śledziowe bez skóry w musztardowym
Warunki przechowywania: Po otwarciu produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śledziki w sosie musztardowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1503 kJ/ 364 Kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,8 g
Węglowodany
7,4 g
- w tym cukry
7g
Białko
6,9 g
Sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Krojone filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego bez skóry 40% (ŚLEDŹ, sól, ocet spirytusowy, cukier), woda, cebula marynowana
5%, MUSZTARDA 5% (woda, GORCZYCA, ocet spirytusowy, sól, kurkuma), cukier, ŚMIETANA (ŚMIETANA, stabilizator: karagen),
sól, ocet spirytusowy, ziarno GORCZYCY czarnej 0,75%, przyprawy (zawierają GORCZYCĘ i LAKTOZĘ), żółtko JAJA, substancje
konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), ekstrakt z papryki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Śledziki w sosie śmietanowym 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SKORUPIAKI, SOJĘ i SELER

Opis produktu: Szybka przekąska
Rozszerzona nazwa produktu: Marynowane, krojone filety śledziowe bez skóry w sosie śmietanowym
Uzytkowanie i przechowywanie: Po otwarciu produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śledziki w sosie śmietanowym
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1181 kJ/ 286 Kcal
Tłuszcz
26 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,0 g
Węglowodany
5,9 g
- w tym cukry
5,4 g
Białko
6,9 g
Sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Krojone filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus) bez skóry 40% (ŚLEDŹ, sól, ocet spirytusowy, cukier), olej
rzepakowy, woda, ŚMIETANA 8% (SMIETANA, stabilizator (karagen)), cebula, żółtko JAJA, mielona GORCZYCA, substancje
zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzosan sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - śledzik w sosie koperkowym 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SKORUPIAKI, SOJĘ i SELER

Opis produktu: Szybka przekąska
Rozszerzona nazwa produktu: Marynowane, krojone filety śledziowe bez skóry w sosie koperkowym
Uzytkowanie i przechowywanie: Po otwarciu produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śledzik w sosie koperkowym
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1191 kJ/ 288 Kcal
Tłuszcz
26 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,4 g
Węglowodany
6,5 g
- w tym cukry
6g
Białko
6,9 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Krojone filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus) bez skóry 40% (ŚLEDŹ, sól, ocet spirytusowy, cukier), olej
rzepakowy, woda, ogórek konserwowy 7%, cebula marynowana 7%, kurkuma, żółtko JAJA, koperek, substancje zagęszczające (guma guar,
guma ksantanowa), substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzosan sodu), ekstrakt kopru

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Śledzik z cebulką 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SKORUPIAKI, SOJĘ i SELER

Opis produktu: Szybka przekąska
Rozszerzona nazwa produktu: Marynowane, krojone filety śledziowe bez skóry w oleju rzepakowym z cebulą marynowaną
Uzytkowanie i przechowywanie: Po otwarciu produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śledziki z cebulką
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1171 kJ/ 283 Kcal
Tłuszcz
26 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,7 g
Węglowodany
3,9 g
- w tym cukry
3,4 g
Białko
8,2 g
Sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Krojone filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus) bez skóry 50% (ŚLEDŹ, sól, ocet spirytusowy, cukier), cebula
marynowana 30%, olej rzepakowy, sól

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Śledziki w sosie meksykańskim 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SKORUPIAKI, JAJA, MLEKO, GORCZYCĘ, SOJĘ i SELER

Opis produktu: Szybka przekąska
Rozszerzona nazwa produktu: Marynowane, krojone filety śledziowe bez skóry w sosie pomidorowym z konserwową papryką i
kukurydzą oraz chili
Warunki przechowywania: Po otwarciu produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śledziki w sosie meksykańskim
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
577 kJ/ 138 Kcal
Tłuszcz
6,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
11 g
Białko
7,1 g
Sól
3,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Krojone filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego bez skóry 40% (ŚLEDŹ, sól, ocet spirytusowy, cukier), woda, koncentrat
pomidorowy 11%, cukier, sól, papryka konserwowa zielona 3%, pomidory 2,5%, papryka konserwowa czerwona 2%, ocet spirytusowy,
cebula marynowana, kukurydza konserwowa 1,6%, olej rzepakowy, przyprawy, chili 0,06%, ekstrakt słodkiej papryki, skrobia
modyfikowana, substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), regulator kwasowości (kwas mlekowy), substancje konserwujące
(sorbinian potasu, benzoesan sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Owoc - Physalis 1 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Owoc Physalis jest wielkości pomidorka koktajlowego i ma barwę pomarańczowozłotą. Owoce Physalis są niskokaloryczne, można je spożywać
na świeżo, konserwowane lub w postaci gotowanej. Poza zastosowaniem do deserów, wspaniale komponują się z mięsami, rybami lub jako dodatek do
sałatki.Odznaczają się delikatnym słodko-kwaśnym smakiem z nutą goryczki, który może przypominać smak agrestu, kiwi lub ananasa.

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Physalis
Marka: Fresh World
Przechowywanie: należy przechowywać w warunkach 8-9 stopni Celsjusza.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Te smakowite tropikalne owoce, to bogactwo witaminy C oraz witaminy B. Owoce te, to także doskonałe źródło potasu,
cynku, żelaza, wapnia, magnezu oraz fosforu. Physalis

Przechowywanie i stosowanie

Łukosz - Cordon Bleu 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 256 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Zawiera, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może
zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Delikatne mięso z indyka otoczone chrupiącą panierką i połączone z dodatkiem nadzienia sosu serowego i wędliny.
Polecane jako treściwy dodatek do obiadu lub ciepła forma przekąski. Najlepsze po podgrzaniu w piekarniku lub frytownicy.
Marka standaryzowana: Łukosz
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Urządzenia kuchenne mogą się od siebie różnić! Dostosuj czas podgrzewania do
parametrów wykorzystywanego przez Ciebie sprzętu!. Ogólnie. Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytownica: temperatura oleju +180°C, czas
smażenia: około 3 minut. Od postaci schłodzonej. Piec w piekarniku. Piekarnik: temperatura +180°C przez około 7-8 minut. Od postaci
schłodzonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia: na rozgrzanym oleju: około 4-5 minut. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cordon bleu z wędliną i sosem serowym. Produkt z mięsa z indyka, formowany, z sosem serowym i
wędliną z indyka, panierowany, smażony, pieczony.
Marka: Łukosz
Przechowywanie: Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 48 godzin. Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
935 kJ /224 kcal
Tłuszcz:
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone:2,5 g
Węglowodany:
17 g
- w tym cukry:
1,4 g
Białko:
8,9 g
Sól:
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso z indyka 36 %, panier [mąka PSZENNA (zawiera GLUTEN), woda, olej rzepakowy, sól, drożdże, aromat papryki], sos
SEROWY 13 % [woda, skrobia modyfikowana, pełne MLEKO w proszku, SER w proszku - 5 % w sosie SEROWYM, sól, syrop
glukozowy, BIAŁKA MLEKA, stabilizator (E451), częściowo utwardzony olej palmowy, EKSTRAKT drożdży, warzywa suszone
(marchew, SELER, cebula, por, pasternak, czosnek, lubczyk korzeń, pietruszka korzeń), wzmacniacz smaku (E621), emulgator (E461),
przyprawy, glukoza, całkowicie utwardzony tłuszcz palmowy, przeciwutleniacz (E330), aromaty (zawierają MLEKO), cukier, barwniki
(E101, E160c), maltodekstryna], wędlina z indyka 6 % [mięso z indyka 73 % - w wędlinie z indyka, woda, BIAŁKO SOJOWE, syrop
glukozowy, sól, stabilizatory (E450, E451), przeciwutleniacz (E316), aromaty naturalne, substancja KONSERWUJĄCA (E250)], woda,
skóry z indyka, BŁONNIK grochowy, skrobia modyfikowana, blonnik PSZENNY, sól, BIAŁKO SOJOWE, regulatory kwasowości (E261,
E326), przeciwutleniacze (E301, E316), stabilizatory (E450, E451), maltodekstryna, przyprawy, aromaty (zawierają SELER), EKSTRAKT
drożdży
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przed spożyciem poddać obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie

Winiary - Majonez Dekoracyjny 700 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 971 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, GORCZYCA - Zawiera
Opis produktu: Majonez Dekoracyjny Winiary to gęsty, kremowy majonez, o doskonałej jakości i wyjątkowym smaku. Smak i kremowa
konsystencja niezmienne od lat dzięki tradycyjnej recepturze i stałej trosce o najwyższej jakości składniki sprawiają że należy do najchętniej
kupowanych produktów w Polsce. Majonez Dekoracyjny podkreśla i urozmaica smak potraw i jest doskonałym dodatkiem do jajek,
sałatek, zimnych przystawek. Zainspiruj się smakiem Majonezu Dekoracyjnego!. Majonez Dekoracyjny Winiary:. - podkreśla i urozmaica
smak codziennych potraw. - bez sztucznych aromatów, bez barwników, bez dodatku konserwantów. - dostępny w słoiku o różnej
pojemności oraz w wygodnej plastikowej butelce.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 20

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Majonez Dekoracyjny.
Marka: Winiary
Dodatki: Sztuczne konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniach chłodnych (zalecana temperatura 4°C-20°C), suchych, ciemnych lub oświetlonych
światłem rozproszonym, a po otwarciu słoika w lodówce nie dłużej niż 2 tygodnie.
Wartości odżywcze
W 100 ml
Wartość energetyczna
2898 kJ
704 kcal
Tłuszcz
76,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
5,3 g
Węglowodany
2,9 g
w tym cukry
2,3 g
Błonnik
0,0 g
Białko
1,5 g
Sól
0,60 g
Opakowanie zawiera 46 porcji. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. w 1 porcji (15 ml)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
432 kJ

Zdrowie i styl życia

Skladniki: olej rzepakowy, ŻÓŁTKO JAJA 6,0%, ocet, MUSZTARDA (woda, GORCZYCA, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat),
cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E 385), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
Pozostale informacje: W 1 porcji 15 ml energia 432 kJ 105 kcal 5%*, W 100 ml: 2898 kJ/704 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: do sałatek, kanapek, jaj, wędlin na zimno.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów

Perrier - Naturalna woda mineralna gazowana 6 x 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 6354 g
Opis produktu: Perrier Woda mineralna naturalnie gazowana, PET . Woda mineralna naturalnie gazowana Perrier to wyjątkowa woda
mineralna naturalnie gazowana wydobywana we Francji nieprzerwanie od roku 1863. Obecnie cieszy się ogromną popularnością w ponad
140 krajach na całym świecie. Woda mineralna Perrier serwowana jest w najlepszych w hotelach i restauracjach. Świetnie sprawdza się m.in.
jako aperitif. Wyróżnia się świeżym, orzeźwiającym smakiem. Sprzedawana jest w wygodnej, plastikowej butelce o pojemności 1 l. . Woda
mineralna naturalnie gazowana Perrier- doskonała na co dzień: . Wygodne opakowanie o pojemności 1l. Produkt pochodzący z Francji .
Naturalnie podwyższona zawartość CO2 . Średniozmineralizowana. Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Poddawana procesom
napowietrzania i filtracji. Otwór Perrier w Vergéze, Francja.
Marka standaryzowana: Perrier
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna gazowana, wysokonasycona CO2, średniozmineralizowana.
Marka: Perrier
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, wolnym od obcych zapachów. Unikać nasłonecznienia i przemrożenia.
Wartości odżywczeCharakterystyczne składniki mineralne (mg/L):
Ca 2 +
150
Mg 2 +
3,9
Na +
9,6
HCO3 420

SO4 2 -

25,3

Cl K+
NO3 -

19,5
<1,0
7,3

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: 6 x 1 L,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.perrier.com.

SALATERKA 21CM Salaterka 21 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Średnica 21 cm. Do piekarnika, lodówki, mikrofali i zmywarki. Wysoka odporność (od -40'C do 300'C), wielofunkcyjna,
łatwa w myciu, Naturalna i higieniczna. Nie rysuje się i nie matowieje w zmywarce
Uzytkowanie i przechowywanie: Gwarancja produktu nie obejmuje wad i uszkodzeń wywołanych używaniem produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją. Umyć przed pierwszym użyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salaterka ze szkłą borokrzemowego
Marka: Termisil

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Jacobs Kronung - Kawa mielona bezkofeinowa 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 260 g
Marka standaryzowana: Jacobs

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Krönung

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa Mielona Jacobs Krönung Decaff 250 g
Marka: Jacobs
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Doskonała do parzenia w ekspresie oraz metodą tradycyjną.

Przechowywanie i stosowanie

Pampers - Fresh Clean chusteczki nawilżające dla niemowląt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 304 g

Opis produktu: Wszystkie nasze radosne maluszki zasługują na łagodne oczyszczanie skóry, dlatego chusteczki nawilżane Pampers Fresh
Clean zapewniają zrównoważone nawilżenie, pozostawiając skórę czystą, a jednocześnie pomagając utrzymać jej naturalny poziom pH.
Chusteczki nawilżane Pampers Fresh Clean mają również świeży zapach, który umila czas przewijania. Z chusteczkami Pampers Fresh
Clean możesz już nie obawiać się bałaganu.
Marka standaryzowana: Pampers
Podmarka: Fresh Clean
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Niemcy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy, Zapakowano w - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pampers
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Aby zapobiec ryzyku uduszenia, opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Citric Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Citrate, Sorbitan Caprylate, Sodium Benzoate, Disodium EDTA,
BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethicone, Parfum, Xanthan Gum, Caprylic/Capric Triglyceride

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Delikatnie oczyszczają pupę, dłonie i twarz, Pomagają utrzymać naturalne pH skóry, Miękkie i wytrzymałe, delikatnie
oczyszczają, Z balsamem o zapachu Baby Fresh, Testowane dermatologicznie i bez alkoholu, Z systemem zapobiegającym wysychaniu
chusteczek, Chcesz dowiedzieć się więcej o składnikach stosowanych przez Pampers? Odwiedź stronę www.pampers.pl

Darling - Karma sucha z drobiem I warzywami 10 kg
Opis Produktu
Opis produktu: - Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów . - Wspaniały smak. - Witaminy i składniki mineralne dla zapewnienia
składników odżywczych potrzebnych psu. - Kwas tłuszczowy Omega 3 dla lśniącej i zdrowej sierści. - Bez dodatku sztucznych

barwników. - Jakość produktu Purina.
Marka standaryzowana: Darling
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Marka: Darling
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Dodatki:
Dodatki dietetyczne:
IU/kg:
Wit. A:
16 700
Wit. D3:
975
mg/kg:
Jednowodny siarczan żelazawy:(Fe: 68)
Bezwodny jodan wapnia:
(I: 1,7)
Pięciowodny siarczan miedzi: (Cu: 7,6)
Jednowodny siarczan manganu: (Mn: 5,2)
Jednowodny siarczan cynku: (Zn: 100)
Selenin sodu:
(Se: 0,15)
Barwniki i przeciwutleniacze. Składniki analityczne:
Białko:
17%
Oleje i tłuszcze surowe:
8%
Popiół surowy:
8%
Włókno surowe:
3%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (12%*), produkty pochodzenia roślinnego (suszona pulpa buraczana 2,5%),
oleje i tłuszcze, roślinne ekstrakty białkowe, składniki mineralne, warzywa (0,08% suszonej marchwi, odpowiednik 0,5% warzyw),
*odpowiednik 24% nawodnionego mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, z minimum 4% drobiu
Przygotowanie i stosowanie: Wskazania żywieniowe:, Masa ciała psa (kg) 1-5 kg / Dzienna ilość karmy (g/dzień) 40 - 120 g, Masa ciała
psa (kg) 5-10 kg / Dzienna ilość karmy (g/dzień) 120 - 190 g, Masa ciała psa (kg) 10-25 kg / Dzienna ilość karmy (g/dzień) 190 - 355 g, Masa
ciała psa (kg) 25-45 kg / Dzienna ilość karmy (g/dzień) 355 - 525 g, Masa ciała psa (kg) 45-70 kg / Dzienna ilość karmy (g/dzień) 525 - 705 g,
Zwierzę powinno mieć stały dostęp do czystej, świeżej wody do picia. Zalecane dzienne ilości karmy powinny być dostosowane do
warunków pogodowych, poziomu aktywności zwierzęcia i jego kondycji fizycznej.

Przechowywanie i stosowanie

Pampers - Sensitive chusteczki nawilżające dla niemowląt 4x52szt.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1373 g

Opis produktu: Wrażliwa skóra Twojego dziecka jest bardzo delikatna i zasługuje na łagodne oczyszczanie, począwszy od zmiany
pieluszki. Chusteczki Pampers Sensitive zapewniają teraz jeszcze delikatniejsze i skuteczniejsze oczyszczanie (w porównaniu
z poprzednim produktem), pielęgnując wrażliwą skórę Twojego dziecka w możliwie najłagodniejszy sposób dzięki bardziej miękkiej
i grubszej tkaninie. Enzymy znajdujące się w moczu i kale zmieniają pH skóry, zwiększając ryzyko wystąpienia podrażnień i wysypki.
Wszystkie chusteczki Pampers zawierają unikalną formułę, która chroni naturalne pH skóry lepiej niż bawełna i woda, oczyszczając nawet
najbardziej wrażliwą skórę i chroniąc ją przed podrażnieniami. Chusteczki Pampers Sensitive zostały przetestowane dermatologicznie
i zatwierdzone przez dermatologów z organizacji Skin Health Alliance. Ponieważ chusteczki Pampers Sensitive zostały zaprojektowane
z myślą o najdelikatniejszej skórze dziecka, nie zawierają alkoholu, substancji zapachowych, barwników.
Marka standaryzowana: Pampers
Podmarka: Sensitive
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Niemcy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy, Zapakowano w - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pampers
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Aby zapobiec ryzyku uduszenia, opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Citric Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Citrate, Sodium Benzoate, Sorbitan Caprylate, Disodium EDTA,
Isoamyl Laurate, Xanthan Gum

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Delikatniejsze i skuteczniejsze oczyszczanie (w porównaniu z poprzednim produktem) dla skóry wrażliwej, Chusteczki z unikalną
formułą, która chroni naturalne pH skóry lepiej niż bawełna i woda, Testowane dermatologicznie, 0% alkoholu, substancji zapachowych,
barwników, Bardziej miękka i grubsza tkanina (w porównaniu z poprzednim produktem) jeszcze lepiej oczyszcza zabrudzoną skórę,
Wykonane z włókien pochodzenia roślinnego, Zatwierdzone przez dermatologów ze Skin Health Alliance, Odpowiednie dla noworodków

E.Wedel-Zestaw pralinek w puszcze 263g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 500 g
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Zawiera, Zboża zawierające gluten - Zawiera, Orzechy laskowe - Zawiera, Mleko - Zawiera, Soja Zawiera, Orzechy włoskie - Zawiera
Opis produktu: Pralinka z nadzieniem karmelowym. Pralinka migdałowo-orzechowa. Rożek z czekoladą mleczną. Pralinka z wiśnią w
likierze**. Pralinka marcepanowa z migdałem. Pralinka z nadzieniem toffi. Pralinka z nadzieniem o smaku truflowo-pomarańczowym**.
Pralinka marcepanowa z orzechem włoskim. Pralinka marcepanowa z wiórkami kokosowymi. Pralinka z orzechem laskowym w nadzieniu
orzechowym. Pralinka z nadzieniem toffi. Pralinka migdałowa. Pralinka marcepanowa o smaku rumowo-rodzynkowym**. ** zawiera
alkohol.
Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zestaw pralinek.
Marka: E. Wedel
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Możliwa niezamierzona obecność pestki wiśni
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Energia
2055 kJ
Energia
492 kcal
Tłuszcz
28 g
w tym kwasy nasycone
11 g
Węglowodany
52 g
w tym cukry
45 g
Błonnik
4,2 g
Białko
6,5 g
Sól
0,14 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). *

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolady mleczne 33% (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, MLEKO odtłuszczone w
proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator: lecytyna SOJOWA, tłuszcz MLECZNY, aromat), marcepan (MIGDAŁY, cukier,

syrop glukozowy, substancja konserwująca: E202), czekolady deserowe 15% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, tłuszcz
MLECZNY, emulgator: lecytyna SOJOWA, MLEKO pełne w proszku), cukier, pomada wodna (cukier, syrop glukozowy), syrop
glukozowy, MIGDAŁY prażone w kawałkach, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, tłuszcz roślinny (shea, kokosowy,
słonecznikowy), wiśnie, wiórki kokosowe, tłuszcz kakaowy, MIGDAŁY całe, mleko zagęszczone słodzone, czekolada biała (cukier, tłuszcz
kakaowy, MLEKO pełne w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA, aromat), spirytus (0,3%), MLEKO odtłuszczone w proszku,
MLEKO pełne w proszku, rodzynki, emulgator (lecytyna SOJOWA), serwatka w proszku (z MLEKA), aromaty, sól, substancja
konserwująca: E202, preparat zagęszczający (skrobia kukurydziana, substancje zagęszczające: E407 i E407a, glukoza), substancja
utrzymująca wilgoć (inwertaza), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), Czekolady deserowe: masa kakaowa minimum 50% i 49%,
Czekolady mleczne: masa kakaowa minimum 25% i 32%, masa mleczna minimum 14% i 22%.

Przechowywanie i stosowanie

Prince Polo - XXL Orzechowe 50g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 53 g

Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy laskowe - Zawiera, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Olza
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kruchy wafelek z kremem o smaku orzechowym (49%) oblany czekoladą mleczną (30%).
Marka: Olza
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy
tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko

na 100 g
2200 kJ
525 kcal
28,5 g
15,0 g
59,5 g
39,5 g
2,5 g
6,4 g

Sól
0,43 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). na 1 wafel (50 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, mąka PSZENNA, olej palmowy, serwatka w poszku (z MLEKA), tłuszcz kakaowy, odtłuszczone MLEKO w proszku,
miazga kakaowa, kakao w proszku obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz MLECZNY, skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, emulgatory
(lecytyna SOJOWA, E 476), pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu), aromaty, sól
Pozostale informacje: 50 g: 1100 kJ 265 kcal 13%*, 100 g: 2200 kJ 525 kcal, 1 wafelek w opakowaniu. *Referencyjna wartość spożycia
dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Qilive - Adapter MICRO USB- USB-C Q134619
Opis Produktu
Opis produktu: "Adapter MICRO USB do USB-C kolor biały 2,4A max"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Adapter MICRO USB- USB-C Q134619

Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Qilive - Kabel USB-C 1.2M
Opis Produktu
Opis produktu: "Wytrzymały kabel do ładowania USB na USB-C 1. Łączówka jest odporna na uderzenia i nacisk. 2. Powłoka z tkaniny zmniejsza podatność
na nacięcia i ścieranie. 3. Przewód kevlarowy w środku kolor czarny 3A max długość:1,2m"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel USB-C 1,2M
Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Carefree - Wkładki higieniczne Aloesowe 46 sztuk
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 172 g
Opis produktu: Super chłonny wkład natychmiast zatrzymuje wilgoć. Kontrolują przykry zapach i zapewniają uczucie świeżości przez cały dzień. Delikatna
powłoczka. Powłoczka testowana dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Carefree

Pochodzenie: Włochy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Carefree

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Produkt zawiera plastik,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 0 % barwników, niebielone chlorem pierwiastkowym, łagodne dla skóry, super chłonne + zapewniają uczucie suchości, kontrolują
przykry zapach do 12 godzin, ekstra szerokie

Carefree - Wkładki higieniczne Aloesowe 56 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 150 g
Opis produktu: Powłoczka Soft Touch - wyjątkowo miękka w dotyku. Nie przesuwają się. Doskonałe dopasowanie - dostosowują się do
ruchów ciała. Unikalne połączenie 4 przewiewnych warstw. Powłoczka testowana dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Carefree
Pochodzenie: Włochy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Carefree

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Produkt zawiera plastik,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 0 % barwników, niebielone chlorem pierwiastkowym, łagodne dla skóry, w 100 % oddychające, miękkie w dotyku jak bawełna,
standardowy rozmiar

Carefree - Plus Large Wkładki higieniczne delikatny zapach 46 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 174 g
Opis produktu: Super chłonny wkład natychmiast zatrzymuje wilgoć. Kontrolują przykry zapach i zapewniają uczucie świeżości przez
cały dzień. Delikatna powłoczka. Powłoczka testowana dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Carefree
Pochodzenie: Włochy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Carefree

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Produkt zawiera plastik,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 0 % barwników, niebielone chlorem pierwiastkowym, łagodne dla skóry, super chłonne + zapewniają uczucie suchości, kontrolują
przykry zapach do 12 godzin, ekstra szerokie

Pewni Dobrego -Krewetki dzikie madagaskar luz * - produkt ważony, opak ok. 0.2kg
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Pakowano w atmosferze ochronnej

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krewetki dzikie Madagaskar
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Produkt przechowywać w temperaturze od 0°C do +2°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość eneretyczna
401 kJ / 95 kcal
Tłuszcz
< 0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone< 0,5 g
Węglowodany
< 0,5 g
- w tym cukry
0g
Białko
22 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KREWETKI, sól, przeciwutleniacz:disiarczyn sodu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Vifon - Lunch box o smaku kurczaka 85g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 114 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Lunch Box
Pochodzenie: Wyprodukowano w Wietnamie
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie błyskawiczne z kluskami ryżowymi o smaku kurczaka (łagodne).
Marka: Vifon
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA - odstawić po zalaniu wrzątkiem, ZAWIERA GORĄCE DANIE.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g gotowego produktu:
Wartość energetyczna:
239 kJ/ 56 kcal
Tłuszcz:
0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,1 g
Węglowodany:
12,2 g
w tym cukry:
0,2 g
Białko:
0,7 g
Sól:
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski ryżowe (82,6%): ryż (90%), skrobia modyfikowana, cukier, sól, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy;
stabilizator: guma guar, dodatki smakowe (10,6%): sól, zabielacz (tłuszcz palmowy, syrop glukozowy, kazeinian sodu (MLEKO),
emulgator: E 471; substancja przeciwzbrylająca: E 554; aromat), wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy,
inozynian disodowy; cukier, aromat, tapioka, stabilizator: guma ksantanowa; czerwona szalotka w proszku, czosnek w proszku, kurkuma w
proszku, barwnik: karmel; pieprz czarny mielony, substancja przeciwzbrylająca: E 551, saszetka z suszonymi warzywami (4,7%): kapusta,
marchew, szczypior, saszetka z olejem (2,1%): rafinowany olej palmowy, czerwona szalotka, aromat (ORZESZKI ZIEMNE),
przeciwutleniacz: E 306
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Do klusek dodaj zawartość saszetek i zalej 300 ml wrzącej wody. 2. Zamknij

pudełko na 3 minuty. 3. Po wymieszaniu danie jest gotowe do spożycia bezpośrednio z pudełka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kluski z ryżu ugotowane na parze, gotowe w 3 minuty, zjedz prosto z pudełka, widelec w środku
Dodatkowe informacje: znajdź nas na facebooku. facebook.com/VifonPolska.

Vifon - Zupa kimchi z kluskami ryżowymi 85g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 118 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Zawiera, JAJA - Zawiera, RYBA - Zawiera, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Lunch Box
Pochodzenie: Wyprodukowano w Wietnamie
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kimchi - danie błyskawiczne z kluskami ryżowymi (pikantne).
Marka: Vifon
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA - odstawić po zalaniu wrzątkiem, ZAWIERA GORĄCE DANIE.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g gotowego produktu:
Wartość energetyczna:
267 kJ/ 63 kcal
Tłuszcz:
1,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,3 g
Węglowodany:
12,7 g
w tym cukry:
0,8 g
Białko:
0,8 g
Sól:
1,0 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: kluski ryżowe (79,3%): ryż (90%), skrobia modyfikowana, cukier, sól, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy;
stabilizator: guma guar, dodatki smakowe (12,4%): cukier, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy,
inozynian disodowy; aromat (GLUTEN, JAJA, RYBY, NASIONA SOI), czosnek w proszku, stabilizator: guma ksantanowa; tapioka, imbir
w proszku, chili w proszku (1,0%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy; barwniki: karmel, karoteny; substancja przeciwzbrylająca: E
551, saszetka z olejem (6,5%): rafinowany olej palmowy, smażony czosnek (czosnek, rafinowany olej palmowy), barwnik: karoteny;
przeciwutleniacz: E 306, saszetka z suszonymi warzywami (1,4%): marchew, kapusta, por, saszetka z czerwoną mieloną papryką (0,4%)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Do klusek dodaj zawartość saszetek i zalej 300 ml wrzącej wody. 2. Zamknij
pudełko na 3 minuty. 3. Po wymieszaniu danie jest gotowe do spożycia bezpośrednio z pudełka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: inspiracja kuchnią koreańską, kluski z ryżu ugotowane na parze, gotowe w 3 minuty, zjedz prosto z pudełka, widelec w środku
Dodatkowe informacje: znajdź nas na:. facebook.com/VifonPolska.

Lenor - Płyn do płukania ubrań. zapach Gold Orchid 1.42 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1472 g
Opis produktu: Zakosztuj luksusu. Czysta przyjemność. Szlachetne nuty orchidei doskonale łączą się ze smakowitymi tonami wanilii,
zmysłowo podkreślonymi nutami bursztynu. Płyn do płukania tkanin Lenor Gold Orchid zapewnia doskonały, długotrwały zapach
i świeżość pościeli nawet przez cały tydzień. Sprawia, że tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku, pomaga ograniczyć zagniecenia
i ułatwia prasowanie. W dodatku nasz płyn do płukania tkanin jest testowany dermatologicznie, a jego butelka została wykonana z tworzyw
sztucznych pochodzących w 50% z recyklingu. Wskazówka: Stosuj w połączeniu ze środkiem piorącym Lenor, aby uzyskać doskonałą
czystość tkanin i odpowiednio dopasowany zapach.
Marka standaryzowana: Lenor
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Gold Orchid
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Czechy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Czechy, Zapakowano w - Czechy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lenor
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Płyn zmiękczający może wpłynąć na palność tkaniny. Używanie większej dawki niż zalecana może
zwiększyć ten efekt. Nie używać produktu: - Na dziecięcej odzieży do spania oraz na odzieży oznaczonej jako odporna na działanie
płomieni, gdyż może on zmniejszać jej odporność. - Na odzieży z puszystych tkanin takich jak polar, welur, szenila i frotte. Zawiera 4-tertButylcyclohexyl Acetate, Hexyl cinnamal, Hexyl Salicylate, Tetrahydrolinalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% Kationowe Środki Powierzchniowo Czynne, Kompozycje Zapachowe, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Citronellol,
Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Zakosztuj luksusu. Zapach powstały na bazie szlachetnych nut orchidei, które doskonale łączą się ze smakowitymi tonami wanilii,
zmysłowo podkreślonymi nutami bursztynu, Płyn do płukania tkanin, który zapewnia doskonały, długotrwały zapach – świeża pościel
każdej nocy, przez cały tydzień, Sprawia, że tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku, ogranicza zagniecenia i ułatwia prasowanie,
Testowany dermatologicznie, Butelka wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 50% z recyklingu, Stosuj w połączeniu ze
środkiem piorącym Lenor, aby uzyskać doskonałą czystość tkanin i odpowiednio dopasowany zapach

Lenor - Płyn do zmiękczania tkanin 1.8 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1859 g
Opis produktu: Poczuj świeży zapach wiosny. To dobrze znany zapach Lenor, stworzony na bazie klasycznych, czystych nut
szyprowych i orzeźwiającej bergamotki. Płyn do zmiękczania tkanin Lenor Spring Awakening zapewnia doskonały, długotrwały zapach
i świeżość pościeli nawet przez cały tydzień. Sprawia, że tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku, pomaga ograniczyć zagniecenia
i ułatwia prasowanie. W dodatku nasz płyn do zmiękczania tkanin jest testowany dermatologicznie, a jego butelka została wykonana
z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu. Wskazówka: Stosuj w połączeniu ze środkiem piorącym Lenor, aby uzyskać
doskonałą czystość tkanin i odpowiednio dopasowany zapach.
Marka standaryzowana: Lenor
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Spring Awakening
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Czechy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Czechy, Zapakowano w - Czechy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lenor
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Płyn zmiękczający może wpłynąć na palność tkaniny. Używanie większej dawki niż zalecana może
zwiększyć ten efekt. Nie używać produktu: - Na dziecięcej odzieży do spania oraz na odzieży oznaczonej jako odporna na działanie
płomieni, gdyż może on zmniejszać jej odporność. - Na odzieży z puszystych tkanin takich jak polar, welur, szenila i frotte. Przechowywać
poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% Kationowe Środki Powierzchniowo Czynne, Kompozycje Zapachowe, Eugenol, Hexyl Cinnamal, Linalool

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Poczuj świeży zapach wiosny. To dobrze znany zapach Lenor, stworzony na bazie klasycznych, czystych nut szyprowych
i orzeźwiającej bergamotki, Płyn do zmiękczania tkanin, który zapewnia długotrwałą świeżość – świeża pościel każdej nocy, nawet przez
cały tydzień, Sprawia, że tkaniny są miękkie i przyjemne w dotyku, ogranicza zagniecenia i ułatwia prasowanie, Testowany
dermatologicznie, Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu i może być ponownie poddana
recyklingowi, Stosuj w połączeniu ze środkiem piorącym Lenor, aby uzyskać doskonałą czystość tkanin i odpowiednio dopasowany zapach

Lenor - Płyn do płukania ubrań Sensitive 1.80 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1859 g
Opis produktu: Ciesz się cudowną miękkością tkanin i delikatnym zapachem opracowanym specjalnie z myślą o skórze wrażliwej. Płyn do
płukania tkanin Lenor Sensitive ma formułę hipoalergiczną, nie zawiera barwników i posiada certyfikat ECARF (Fundacji Europejskiego
Centrum Badania Alergii). Zatem dzięki płynowi Lenor nawet osoby o delikatnej i wrażliwej skórze mogą cieszyć się przyjemnymi
w dotyku tkaninami. Wskazówka: Stosuj w połączeniu ze środkiem piorącym Lenor Sensitive, aby uzyskać doskonałą czystość i miękkość
tkanin w przypadku skóry wrażliwej.
Marka standaryzowana: Lenor
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Sensitive
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Czechy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Czechy, Zapakowano w - Czechy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lenor
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć
oczy wodą. Płyn zmiękczający może wpłynąć na palność tkaniny. Używanie większej dawki niż zalecana może zwiększyć ten efekt. Nie
używać produktu: - Na dziecięcej odzieży do spania oraz na odzieży oznaczonej jako odporna na działanie płomieni, gdyż może on
zmniejszać jej odporność. - Na odzieży z puszystych tkanin takich jak polar, welur, szenila i frotte.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% Kationowe Środki Powierzchniowo Czynne, Kompozycje Zapachowe

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Testowany dermatologicznie i certyfikowany przez ECARF – Fundację Europejskiego Centrum Badania Alergii, Opracowany
z myślą o skórze wrażliwej: jest hipoalergiczny, nie zawiera barwników i ma delikatny zapach, Płyn do do płukania tkanin, który zapewnia
tkaninom doskonałą miękkość, Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu i może być
ponownie poddana recyklingowi, Stosuj w połączeniu ze środkiem piorącym Lenor Sensitive, aby uzyskać doskonałą czystość i miękkość

Taft - Lakier do włosów 250 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Lakier Taft Ultra dla wzmocnienia i odporności włosów. Poziom utrwalenia 4. - Do 24h utrwalenia bez sklejania. - Pomaga
chronić włosy przed wysuszeniem. - Bez widocznych pozostałości i obciążania włosów. - Pomaga chronić Twoją fryzurę przed wiatrem i
wilgocią. - Łatwy do wyczesania.
Marka standaryzowana: Taft
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Niemcy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Taft
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Rozpylać krótkimi seriami. Chronić oczy. Unikać wdychania.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Alcohol denat.Dimethyl Ether, Aqua (Water, Eau), Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer,
Aminomethyl Propanol, AMP-Isostearoyl Wheat/Corn/Soy Amino Acids, Parfum (Fragrance), ISOPROPYL Myristate, Panthenol, Benzoic
Acid, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Limonene, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Benzyl Alcohol, Methyl

Benzoate
Przygotowanie i stosowanie: Rozpylaj z odległości 30 cm.

Przechowywanie i stosowanie

Taft - Lakier do włosów 250 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Lakier Taft Shine. Poziom utrwalenia 4. - Promienny połysk. - Pełne blasku wykończenie fryzury. - Do 24h utrwalenia bez sklejania. Pomaga chronić włosy przed wysuszeniem. - Bez widocznych pozostałości i obciążania włosów. - Pomaga chronić Twoją fryzurę przed wiatrem i wilgocią. Łatwy do wyczesania.

Marka standaryzowana: Taft
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Niemcy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Taft
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Rozpylać krótkimi seriami. Chronić oczy. Unikać wdychania.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Dimethyl Ether, Alcohol denat.Aqua (Water, Eau), Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer,
Aminomethyl Propanol, Parfum (Fragrance), ISOPROPYL Myristate, Panthenol, Linalool, Benzoic Acid
Przygotowanie i stosowanie: Rozpylaj z odległości 30 cm.

Przechowywanie i stosowanie

Lays - Chipsy o smaku zielonej cebulki 215g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera

Opis produktu: Chrupiące chipsy Lay's powstają z wyselekcjonowanych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy i pysznie
przyprawiamy. . Każdy dzień smakuje lepiej z Lay's!.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane o smaku zielonej cebulki.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna
2273 kJ
Wartość energetyczna
545 kcal
Tłuszcz
33 g
- w tym kwasy nasycone
4,0 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
2,8 g
Błonnik
4,3 g
Białko
6,2 g
Sól
1,6 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 7-8 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 682 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący
[preparat serwatkowy z MLEKA, sól, cebula w proszku, cukier, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy
disodowe), aromaty (zawierają MLEKO), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), czosnek w proszku, barwniki
(annato, ekstrakt z papryki), ser w proszku z MLEKA, serwatka w proszku z MLEKA, odtłuszczone MLEKO w proszku]
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Lays - Chipsy paprykowe 215g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Pszenica - Zawiera

Opis produktu: Chrupiące chipsy Lay's powstają z wyselekcjonowanych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy i pysznie
przyprawiamy. . Każdy dzień smakuje lepiej z Lay's!.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane o smaku papryki.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna
2268 kJ
Wartość energetyczna
544 kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy nasycone
4,2 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
2,1 g
Błonnik
4,5 g
Białko
6,2 g
Sól
1,7 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 7-8 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 680 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący [sól,
bułka tarta PSZENNA, papryka w proszku, cukier, fruktoza, maślanka w proszku z MLEKA, cebula w proszku, wzmacniacze smaku
(glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe), aromaty, czosnek w proszku, barwnik (ekstrakt z papryki), mączka chleba

świętojańskiego, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy)]
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Coffe Promotion - Cykoria. instant 100 g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Naturalne źródło błonnika, wspomaga odchudzanie, naturalnie bez kofeiny, zawiera naturalnie występujące cukry

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Gold Coffee
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cykoria Classic Wysokobłonnikowy napój instant
Marka: Coffee Promotion
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1238 kJ
Wartość energetyczna296 kcal
Białko
3,1 g
Węglowodany
49,8 g
- w tym cukry
38,5 g
Tłuszcz
0,3 g
Błonnik
7,2 g
Sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cykoria instant

Przechowywanie i stosowanie

)FP KORKOC4,2*3,8/3 FUNKCJE Korkociąg 3 funkcje
Opis Produktu
Opis produktu: Korkociąg 3 funkcje

Rozszerzona nazwa produktu: Korkociąg 3 funkcje
Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Korkociąg 3 funkcje
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)FP SZCZYPCE DO HERBATY Zaparzacz do herbaty
Opis Produktu
Opis produktu: Zaparzacz do herbaty
Rozszerzona nazwa produktu: Zaparzacz do herbaty

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zaparzacz do herbaty
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT ZAPARZACZ HERB6,6*4*3,7CM Zaparzacz do herbaty 6.6 x 4 x 3.7 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Zaparzacz do herbaty 6.6 x 4 x 3.7 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Zaparzacz do herbaty 6.6 x 4 x 3.7 cm

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zaparzacz do herbaty 6.6 x 4 x 3.7 cm
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)FP KORKOCIĄG 17*6CM METAL Korkociąg 17x6 cm. metal
Opis Produktu
Opis produktu: Korkociąg 17x6 cm. metal
Rozszerzona nazwa produktu: Korkociąg 17x6 cm. metal

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Korkociąg 17x6 cm. metal
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Jacobs - Krönung kawa rozpuszczalna 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 714 g
Opis produktu: Jacobs Krönung to kawa o bogatym smaku i prawdziwie królewskim aromacie. Kawa rozpuszczalna jest otrzymywana w 100% z ziaren kawy.

Marka standaryzowana: Jacobs
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Krönung

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa Rozpuszczalna Jacobs Krönung 200 g
Marka: Jacobs
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: magia aromatu

U Jędrusia - Burgery warzywne 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 230 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Ryba - Może zawierać, Mleko
- Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: U Jędrusia
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Przełóż produkt na mocno rozgrzaną patelnię o powłoce teflonowej lub żeliwnej (bez

dodatku tłuszczu) i podgrzewaj przez 2 minuty, obróć na drugą stronę i podgrzewaj przez 3 minuty; lub przełóż produkt na wysmarowaną
tłuszczem blaszkę, umieść w nagrzanym piekarniku na funkcji pieczenie w temperaturze 200-220°C i podgrzewaj 7-9 minut. Od postaci
schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kotlety warzywne z kaszą jaglaną, smażone. Półprodukt chłodzony, pakowany w atmosferze ochronnej.
Marka: U Jędrusia
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: niska zawartość tłuszczów nasyconych. źródło błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w porcji 100 g produktu:
Wartość energetyczna
683 kJ / 164 kcal (8% RWS*)
Tłuszcz
7,1 g (10% RWS*)
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g (4% RWS*)
Węglowodany
19 g (7% RWS*)
w tym cukry
1,6 g (2% RWS*)
błonnik
5,4 g
Białko
3,5 g (7% RWS*)
Sól
1,8 g (29% RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 47% (ziemniaki, marchew, groszek zielony, pietruszka, szpinak, SELER, por, natka pietruszki), olej rzepakowy,
woda, kasza jaglana 12,5%, skrobia kukurydziana modyfikowana, błonniki (bambusowy, grochowy, babki jajowatej), sól, ocet, przyprawy
Pozostale informacje: Jedna porcja (100 g) dostarcza: energia 683 kJ/164 kcal 8%*, tłuszcz 7,1 g 10%*, kwasy tłuszczowe nasycone 0,7 g
4%*, cukry 1,6 g 2%*, sól 1,8 g 29%*, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal),
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po podgrzaniu do temperatury minimum 80°C.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: smaczne połączenie kaszy i warzyw, bez dodatku mięsa, bez substancji konserwujących, dodatku wzmacniaczy smaku, niska
zawartość tłuszczów nasyconych, źródło błonnika pokarmowego

Primo Gusto - Lasagne Makaron w 100% z semoliny z pszenicy durum 500 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 558 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Primo Gusto
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano i zapakowano we Włoszech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy, Zapakowano w - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron ze 100% semoliny pszenicy durum.
Marka: Primo Gusto
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1500 kJ / 354 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym: Kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
72,1 g
w tym: Cukry
3,8 g
Białko
12 g
Sól
0,025 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SEMOLINA z PSZENICY durum, woda

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez gotowania wstępnego

Turek - Ser camembert naturalny 120g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 134 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: To dla nas przyjemność dzielić się z Wami tym, co najlepsze. NaTurek Camembert przygotowujemy z mleka z polskich
gospodarstw, położonych do 80 km od Mleczarni Turek. Mleko jest świeże i wysokiej jakości, a NaTurek Camembert delikatny i pysznie
kremowy!. 100% naturalne składniki . Ser pleśniowy naturalnie bogaty w białko i wapń.
Marka standaryzowana: NaTurek
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NaTurek
Oswiadczenia zywieniowe: Ser pleśniowy naturalnie bogaty w białko i wapń.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
na 100 g:
Wartość energetyczna
1475 kJ/ 356 kcal
Tłuszcz
31 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone22 g
Węglowodany
1,3 g
w tym cukry
<0,05 g
Białko
18 g
Sól
1,7 g
Wapń
460 mg (57% RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, kultury MLECZARSKIE, podpuszczka mikrobiologiczna, pleśń gatunku Penicillium candidum i
Geotrichum candidum
Przygotowanie i stosowanie: Wyjmij z lodówki na 30 min przed spożyciem - smakuje najlepiej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mleko z rodzinnych gospodarstw

Zewa - Chusteczki higieniczne softis 10X9

Opis Produktu
Opis produktu: Zewa Softies Standard chusteczki higieniczne. Chusteczki higieniczne to nieodłączny produkt w życiu codziennym.
Chusteczki Zewa Softies Standard mają uniwersalne zastosowanie - są idealne do codziennego użytku, a także sprawdzą się podczas alergii
lub grypy. Te czterowarstwowe chusteczki higieniczne są miękkie - wykonane z wyjątkowo delikatnego papieru. Ponadto są
nieperfumowane, dzięki czemu są jeszcze bardziej delikatne. Wysokiej jakości asortyment Zewa obejmuje 3-warstwowy, 4-warstwowy i 5warstwowy papier toaletowy o różnym stopniu miękkości i wielkości opakowań, a także rolki kuchenne o różnych strukturach i wzorach.
Zewa
Czysty dom i przyjemna pielęgnacja: od ponad 60 lat firma Zewa dostarcza niezawodne artykuły wysokiej jakości, które są niezbędne w
gospodarstwie domowym. Szeroki asortyment higieniczny obejmuje chłonne, uniwersalne ręczniki kuchenne i wysokiej jakości papier
toaletowy o miękkiej, przyjaznej dla skóry powierzchni, niezawodnej wytrzymałości i grubych, przyjemnych w dotyku warstwach - to
zasada Zewa feel-good.
Marka standaryzowana: Zewa
Podmarka: Softis

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Zewa

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Président - Masło ekstra zawartość tłuszczu 82% 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 202 g
Marka standaryzowana: Président

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji z mleka z UE
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masło ekstra.
Marka: Président
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Chronić przed światem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna:
3063 kJ/745 kcal
Tłuszcz:
82 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:57 g
Węglowodany:
1,0 g
w tym cukry:
1,0 g
Białko:
0,7 g
Sól:
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu: 82 %

Przechowywanie i stosowanie

Zott - Jogobella classic pieczone jabłko 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt wiśniowy. Jogurt z jabłkiem i rodzynkami.
Marka: Zott Jogobella
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +4 °C do +8 °C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Teraz Polska, extra duże kawałki owoców, bez syropu glukozowo-fruktozowego, bez konserwantów

Zott - Jogobella classic ananas 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt z owocami leśnymi. Jogurt ananasowy.
Marka: Zott Jogobella
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Teraz Polska, ekstra duże kawałki owoców, bez syropu glukozowo-fruktozowego, bez konserwantów

Zott - Jogobella classic truskawka 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt truskawkowy. Jogurt brzoskwiniowy.
Marka: Zott Jogobella
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +4 °C do +8 °C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Teraz Polska, extra duże kawałki owoców, bez syropu glukozowo-fruktozowego, bez konserwantów

Auchan - Kredki ołówkowe dwustronne 12 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Opakowanie zawiera 12 szt kredek ołówkowych dwukolorowych (razem 24 kolory)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kredki ołówkowe dwustronne
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bieluch - Jogurt naturalny 0% tłuszczu lekki 180g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 190 g
Marka standaryzowana: Bieluch

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny 0% tłuszczu, lekki
Marka: Bieluch
Oswiadczenia zywieniowe: 0% tłuszczu. lekki.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 8°C.

Wartości odżywcze
w 100 g produktu
wartość energetyczna
162 kJ
wartość energetyczna
38 kcal
tłuszcz
0,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,0 g
węglowodany
5,5 g
w tym cukry*
5,5 g
białko
4,0 g
sól**
0,1 g
Opakowanie 180 g stanowi jedną sugerowaną porcję
w porcji 180 g
**Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu w mleku. 291 kJ
*Zawiera naturalnie występujące cukry - cukier mleczny.
68 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mleko pasteryzowane, mleko w proszku, białka mleka, żywe kultury bakterii jogurtowych
Pozostale informacje: Porcja 180 g dostarcza: kcal 68 3%, Tłuszcz 0,0 g 0%, Kwasy tłuszczowe nasycone 0,0 g 0%, cukry 9,9 g 11%, sól
0,2 g 3%, % referencyjnych wartości spożycia „Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)",

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt rekomendowany przez Centrum Leczenia Otyłości

Łaciate - Mleko Junior UHT 3.8%. 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1062 g
Marka standaryzowana: Łaciate
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Junior
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko UHT zawartość tłuszczu 3,8 %.

Marka: Łaciate
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu:
wartość energetyczna
275 kJ/66 kcal
tłuszcz w tym
3,8 g
- kwasy tłuszczowe nasycone2,3 g
węglowodany w tym
4,7 g
- cukry
4,7 g
białko
3,2 g
sól
0,10 g
wapń
120 mg (15 % RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zawartość tłuszczu 3,8 %
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mieszany, Tektura z odpowiedzialnych źródeł, FSC C014047, Tetra Pak wybiera FSC,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO, polskie z natury

House of Asia - Pszenny makaron Chow Mein 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 276 g
Zalecenia dla alergikow: Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: House of Asia
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Chinach.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Chiny
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Wrzuć makaron do wrzącej wody i gotuj przez 4-5 minut. Odsącz i przepłucz w zimnej wodzie. Od
temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron pszenny Chow Mein typu noodle.
Marka: House of Asia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i
zużyć w ciągu 7 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
1531 kJ / 361 kcal
tłuszcz
1,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
węglowodany
75 g
w tym cukry
2,1 g
białko
11 g
sól
0,57 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 89,5%, woda, sól, regulator kwasowości: węglany potasu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kuchnia chińska
Dodatkowe informacje: Więcej przepisów na dania kuchni azjatyckiej znajdziesz na www.houseasia.pl.

Trzemeszno - Mąka. skrobia ziemniaczana 1kg
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Skrobia ziemniaczana superior standard
Marka: PPZ Trzemeszno

Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ 1374 kJ
Wartosc energetyczna kcal323 kcal
Weglowodany g
81 g
W tym cukry g
0,6 g
Sol g
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia ZIEMNIACZANA

Przechowywanie i stosowanie

Taheebo - Anyż Gwiaździsty 30g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Esencja natury
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochodzenia anyżu: Wietnam
Przygotowanie: Anyż ma zastosowanie w kuchni jako dodatek do gotowanych jarzyn, np.: czerwonej kapusty, marchwi, szpinaku,
buraków. Nawet małe dawki anyżu mogą znakomicie urozmaicić smak potraw z dziczyzny i sosów mięsnych. Anyżem aromatyzuje się
kompoty, pierniki, bułki, ciastka, potrawy słodkie z ryżu, potrawy kuchni indyjskiej, cukierki, budynie, niektóre sosy do ryb, owoce
morza. Anyż ponadto dodawany jest do niektórych napojów, np.: ponczów, wódek, syropów, likierów.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Anyż gwiaździsty
Marka: Taheebo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Anyż gwiaździsty 100%

Przechowywanie i stosowanie

Mars - Baton 51g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 47 g

Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Orzeszki ziemne Może zawierać, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Mars
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nugatowe nadzienie (32%) oblane karmelem (27%) i mleczną czekoladą
Marka: Mars
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
/ 100 g
Wartość energetyczna
1898 kJ
Wartość energetyczna
452 kcal
Tłuszcz
17.0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
9.9 g
Węglowodany
70.3 g
w tym cukry
62.2 g
Białko
3.7 g
Sól
0.39 g
Ilość porcji w opakowaniu: 1
/ 47 g (%*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 892 kJ (11%)

Zdrowie i styl życia

Skladniki: cukier, syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, tłuszcz kakaowy, tłuszcz palmowy, miazga kakaowa, tłuszcz
MLECZNY, LAKTOZA, serwatka w proszku (z MLEKA), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, JĘCZMIENNY ekstrakt słodowy, sól,
emulgator (lecytyna SOJOWA), białko JAJA w proszku, zhydrolizowane białko MLEKA, naturalny ekstrakt z wanilii
Pozostale informacje: 1 porcja = 47 g 892 kJ 212 kcal 11%*, 100 g: 1898 kJ / 452 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie

Kamis - Ocet winny biały 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 510 g

Zalecenia dla alergikow: Gorczyca - Może zawierać, Dwutlenek siarki / siarczyny - Zawiera
Marka standaryzowana: Kamis
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ocet winny z białego wina. 6% kwasowości.
Marka: Kamis
Informacje o recyklingu: Butelka - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ocet winny z białego wina (zawiera DWUTLENEK SIARKI), przeciwutleniacz: pirosiarczyn sodu (zawiera DWUTLENEK
SIARKI)
Przygotowanie i stosowanie: Do bezpośredniego spożycia rozcieńczyć 1:1.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarancja jakości

Fruttimuss - chia berry 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 110 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Marka standaryzowana: Agrovita
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Fruttimuss Chia
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pure jabłkowe z nasionami chia (Salvia hispanica), bananem, marakują i maliną, pasteryzowane, bez
dodatku cukru, zawiera naturalnie występujące cukry
Marka: Agrovita
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna: 319 kJ/76 kcal
Tłuszcz:
2,2 g
w tym kwasy nasycone:0,3 g
Węglowodany:
10,4 g
w tym cukry:
8,7 g
Błonnik:
4,2 g
Białko:
1,6 g
Sól:
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: purée jabłkowe 60%, woda, nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) 6%, purée bananowe 2,5%, koncentrat jabłkowy
2,2%, purée z MARAKUI 1,3%, purée malinowe 1%
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed wilgocią, zamarzaniem i
bezpośrednim nasłonecznieniem. Przed użyciem wymieszać zawartość w zamkniętym opakowaniu. Niewykorzystany produkt
przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze do +10°C przez max. 48 godzin. Dzienne spożycie nasion szałwii hiszpańskiej

(Salvia hispanica) nie powinno przekraczać 15 g.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry

Hortex - Makaron na patelnie z sosem carbonara 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 462 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Zawiera, SOJA - Może
zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Pyszna kompozycja makaronu spaghetti i warzyw takich jak: kalafior, marchewka czy cebula z dodatkiem doskonałego
sosu carbonara oraz przypraw. Makarony na patelnię Hortex to doskonały pomysł na obiad lub kolację we włoskim stylu… i to w zaledwie
10 minut!.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. bez rozmrażania. Patelnia: Na patelni rozgrzać łyżkę oleju i wsypać zawartość opakowania.
Dodać 50 ml wody. Smażyć ok. 10 minut od czasu do czasu mieszając. Podawać na gorąco. Uwaga: spożywać wyłącznie po obróbce
termicznej. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron na patelnię spaghetti z sosem alla carbonara. Mieszanka makaronu z sosem i warzywami.
Produkt głęboko mrożony
Marka: Hortex
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania):. * -6°C / 1 dzień. ** -12°C / 2 tygodnie. *** poniżej -18°C / do daty podanej na opakowaniu. przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
434 kJ/103 kcal
Tłuszcz
3,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g

Węglowodany

12,8 g

w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

1,5 g
1,8 g
3,6 g
0,52 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 45% w zmiennych proporcjach: kalafior, cebula, marchew żółta, makaron spaghetti 30% (woda, mąka z PSZENICY
durum, olej słonecznikowy, sól), sos carbonara 25% (MLEKO, ŚMIETANKA, boczek wieprzowy wędzony (mięso wieprzowe, tłuszcz
wieprzowy, sól), cebula, woda, mąka PSZENNA, czosnek, sól, skrobia kukurydziana, ocet jabłkowy, MUSZTARDA (woda, ocet,
GORCZYCA, cukier, sól, przyprawy), pieprz, kurkuma, chili)
Przygotowanie i stosowanie: 3 kroki do pysznego dania, 1. Wsyp na patelnię zawartość opakowania. 2. Smaż ok. 10 minut, zamieszaj od
czasu do czasu. 3. I gotowe! Podawaj na gorąco. Buon appetito!,

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Makaron na patelnię z sosem szpinakowym 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 460 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Pyszna kompozycja makaronu tagliatelle i warzyw takich jak: pieczarki, cebula, z dodatkiem doskonałego sosu
szpinakowego oraz przypraw. Makarony na patelnię Hortex to doskonały pomysł na obiad lub kolację we włoskim stylu… i to w zaledwie
10 minut! .
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. bez rozmrażania. Patelnia: Na patelni rozgrzać łyżkę oleju i wsypać zawartość opakowania.
Smażyć ok. 10 minut od czasu do czasu mieszając. W miarę potrzeby dodać odrobinę wody. Podawać na gorąco. Uwaga: spożywać
wyłącznie po obróbce termicznej. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron na patelnię tagliatelle z sosem szpinakowym. Mieszanka makaronu z sosem, pieczarkami i
cebulą. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania):. * -6°C / 1 dzień. ** -12°C / 2 tygodnie. *** poniżej -18°C / do daty podanej na opakowaniu. przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
360 kJ / 85 kcal
Tłuszcz
1,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
12,9 g
w tym cukry
0,7 g
Błonnik
2,0 g
Białko
3,4 g
Sól
0,54 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: makaron tagliatelle 39% (woda, mąka z PSZENICY durum, sól), sos szpinakowy 26% (szpinak 48%, woda, ŚMIETANKA,
cebula, SER gorgonzola, sól, czosnek, mąka ziemniaczana, pieprz, gałka muszkatołowa), pieczarki 25%, cebula 10%
Przygotowanie i stosowanie: 3 kroki do pysznego dania, 1. Wsyp na patelnię zawartość opakowania. 2. Smaż ok. 10 minut, zamieszaj od
czasu do czasu. 3. I gotowe! Podawaj na gorąco. Buon appetito!,

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Krewetki Argentyńskie surowe. obrane. glazurowane 180 g
Opis Produktu
Opis produktu: Dziko żyjące, łowione w Atlantyku. Aksamitny smak. Inspirujące smaki świata! Rozmiar: 30-40 szt./LB (66-88 szt./KG). Metoda produkcji:
złowione w morzu. Obszar połowu: Południowo Zachodni Atlantyk (FAO 41). Narzędzia połowowe: włoki

Warunki przechowywania: Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: A - Indonezja. B - Portugalia. C - Hiszpania. D - Argentyna
Przygotowanie: Patelnia: produkt wyjąć z opakowania, rozmrozić, opłukać w wodzie i dokładnie osuszyć. na patelni rozgrzać niewielką
ilość masła lub oleju, wrzucić krewetki i smażyć przez 5-8 minut, mieszając od czasu do czasu. Przyprawić wedle uznania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krewetki Argentyńskie surowe, obrane, glazurowane. Produkt głęboko mrożony
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać pozostałości pancerza
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
285 kJ/ 67 Kcal
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
15 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KREWETKI czerwone argentyńskie (Pleoticus muelleri) 95%, woda, sól, substancja konserwująca (PIROSIARCZAN sodu)
Przygotowanie i stosowanie: w garnku: zawartość opakowania wrzucić do wrzącej wody i gotować przez 10 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Krewetki gotowane. obrane. 16/20 180 g
Opis Produktu
Opis produktu: Delikatesy z morza. Metoda produkcji: wychodowane. Rozmiar: 16-20 szt./lb (35-44 szt./kg)

Warunki przechowywania: w temperaturze -6'C: 1 tydzień. w temperaturze -12'C: 1 miesiąc. w temperaturze -18'C: do daty minimalnej
trwałości
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: (oznaczony w polu kodowym z tyłu opakowania): A - Wietnam, B - Indie, C - Bangladesz, D Indonezja, E - Tajlandia
Przygotowanie: Patelnia: produkt wyjąć z opakowania, rozmrozić, opłukać w wodzie i dokładnie osuszyć. Na patelni rozgrzać niewielką
ilość masła lub oleju, wrzucić krewetki i smażyć przez około 3-4 minuty mieszając od czasu do czasu. Przyprawić według uznania. W
garnku: Zawartość opakowania wrzucić do wrzącej wody i gotować przez 3 minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krewetki gotowane, obrane, z ogonkiem, glazurowane. Produkt głęboko mrożony
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera pozostałości pancerza
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 18'C: do daty minimalnej trwałości. Chronić przed rozmrożeniem. Po
rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
257 kJ/ 61 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
0,2 g
- w tym cukry
0g
Białko
14 g
Sól
0,90 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: (rodzaj surowca oznaczony w polu kodowym z tyłu opakowania): A: KREWETKI białe (Litopenaeus vannamei) 98%, woda,
stabilizator (E451), sól. B: KREWETKI białe (Litopenaeus vannamei) 97%, woda, przeciwutleniacz (E330), regulator kwasowości (E331),
sól. C: KREWETKI białe (Litopenaeus vannamei) 98,5%, Stabilizatory (E451, E452), sól. D: KREWETKI białe (Litopenaeus vannamei)
96%, woda, sól, stabilizatory (E451, E452)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Krewetki surowe obrane z ogonkiem 6 sztuk 180 g
Opis Produktu
Opis produktu: Delikatesy z morza! Metoda produkcji: wychodowane

Pochodzenie: A – Wietnam, B – Indie, C – Bangladesz, D – Indonezja, E - Tajlandia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Patelnia: Produkt wyjąć z opakowania, rozmrozić, opłukać w wodzie i dokładnie osuszyć. Na patelni rozgrzać niewielką
ilość masła lub oleju, wrzucić krewetki i smażyć przez 5-8 minuty mieszając od czasu do czasu. Przyprawić według uznania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krewetki surowe, obrane z ogonkiem, glazurowane. Produkt głęboko mrożony
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać pozostałości pancerza
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18'C. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
251 kJ/ 60 Kcal
Tłuszcz
0,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
16 g
Sól
0,67 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: A – KREWETKI białe (Litopenaeus vannamei) 98%, stabilizator (E451), sól. B - KREWETKI białe (Litopenaeus vannamei)
97%, woda, przeciwutleniacz (E330), reguator kwasowości (E331), sól. C - KREWETKI białe (Litopenaeus vannamei) 99%, stabilizatory
(E451, E 452), sól. D - KREWETKI białe (Litopenaeus vannamei) 96%, woda, sól, stabilizatory (E451, E 452). E - KREWETKI białe
(Litopenaeus vannamei) 92%, woda, sól, stabilizatory (E451, E 452), przeciwutleniacze (E330, E331, E332)
Przygotowanie i stosowanie: Garnek: Zawartość opakowania wrzucić do wrzącej wody i gotować przez 6 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Krewetki koktajlowe gotowane produkt mrożony 180g
Opis Produktu
Opis produktu: Delikatesy z morza! Metoda produkcji: A - złowione B - wychodowane. obszar połowu: A1 - Zachodni Ocean Indyjski FAO 51, A2 Wschodni Ocean Indyjski FAO 57. Narzędzia połowowe: 1 - okrężnice, 2 - włoki denne rozpornicowe

Pochodzenie: B1 - Bangladesz B2 - Indie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Patelnia: Produkt wyjąć z opakowania, rozmrozić, opłukać w wodzie i dokładnie osuszyć. Na patelni rozgrzać niewielką

ilość masła lub oleju, wrzucić krewetki i smażyć przez 3-4 minuty mieszając od czasu do czasu. Przyprawić według uznania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krewetki koktajlowe gotowane, obrane, glazurowane. Produkt głęboko mrożony
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać pozostałości pancerza
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18'C. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
309 kJ/ 73 Kcal
Tłuszcz
1g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
21 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: A - KREWETKI kadal (indopacyficzna) (Metapenaeus dobsoni) 98%, woda, sól, regulatory kwasowości (E330, E500),
barwniki (E160c). B – KREWETKI indyjskie kidi (Parapenaeopsis stylifera) 98%, woda, sól, stabilizator (E451). C – KREWETKI plamiste
(Metapenaeus monoceros) 98%, woda, sól, stabilizatory (E450, E451, E 452). D – KREWETKI imbirowe (Metapenaeus kutchensis) 98%,
woda, sól, stabilizator (E451). E – KREWETKI włócznia (Metapenaeus hardwickii) (=Parapenaeopsis hardwickii) 90%, woda, sól,
stabilizatory (E451, E452)
Zawartosc opakowania: Opakowanie: plastikowe
Przygotowanie i stosowanie: Garnek: Zawartość opakowania wrzucić do wrzącej wody i gotować przez 3 minuty

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Papier toaletowy 4 warstwowy, 162 listki, 8 rolek
Opis Produktu
Opis produktu: 4 warstwowy, 162 listki

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papier toaletowy
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Aby uniknąć ryzyka uduszenia, opakowanie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% celuloza
Zawartosc opakowania: 8 rolek

Przechowywanie i stosowanie

Bakoma - Jogurt naturalny gęsty 2.8% tłuszczu 390g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 402 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny gęsty 2,8 % tłuszczu.
Marka: Bakoma
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

Wartość odżywcza w 100 g jogurtu
243 kJ / 58 kcal

Tłuszcz

2,8 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,0 g
Węglowodany
2,0 g
w tym cukry
4,9 g
Białko
3,3 g
Sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO*, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH oraz L. acidophilus i Bifidobacterium lactis, *wyprodukowano bez
stosowania GMO

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: idealny do kuchni, prosty skład, 2 składniki: mleko od polskich rolników, żywe kultury bakterii, firma polska, wyprodukowano bez
stosowania GMO

Heinz - Ketchup łagodny 570g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 612 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera
Opis produktu: Nasz klasyczny ketchup Heinz, nieodłączny dodatek do posiłków od 1886. To aromat zebranych w słońcu pomidorów,
którego nie sposób pomylić, wraz z naszą pasją i wiedzą, nadają naszej recepturze unikalnego smaku, gwarantującego, że nowe pokolenia
będą ją znać i uwielbiać przez kolejne 150 lat. Żaden inny ketchup nie smakuje równie dobrze.
Marka standaryzowana: Heinz
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ketchup łagodny
Marka: Heinz
Dodatki: Sztuczne konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze otoczenia. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna
435 kJ / 102 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
23,2 g
w tym cukry
22,8 g
Białko
1,2 g
Sól
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory (148 g pomidorów na 100 g ketchupu), ocet, cukier, sól, EKSTRAKTY przypraw i ziół (zawierają SELER),
przyprawa
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed użyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku substancji konserwujących, bez dodatku substancji zagęszczających

Zott - Biszkopt z krem mlecznym i czekoladowo-orzechowym 29g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Snack
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciastko z kremem mlecznym i czekoladowo-orzechowym.
Marka: Zott Monte
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze

Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:

wartość energetyczna

2014 kJ/484 kcal

tłuszcz
33,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone21,2 g
węglowodany
39,7 g
- w tym cukry
29,2 g
białko
5,1 g
sól
0,54 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO (18 %), tłuszcz palmowy, cukier, mąka PSZENNA, tłuszcz KOKOSOWY, glukoza, MLEKO w proszku pełne (5,8
%), preparat SERWATKOWY, tłuszcz z ziaren palmowych, skrobia, syrop glukozowo-fruktozowy, KAKAO w proszku o obniżonej
zawartości tłuszczu (1,6 %), zmielone ORZECHY LASKOWE (1,3 %), BIAŁKA MLEKA, czekolada MLECZNA (0,6 %), emulgatory: E
322, E 471, E 472b, substancje spulchniające : E 450, E 500, sól, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Łosoś Jurajski dzwonka w galarecie 900g
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: ASC-C-00389

Opis produktu: Dobre, Bo ... Łosoś hodowany w jurajskiej wodzie geotermalnej. Łosoś z hodowli bez antybiotyków
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Pieczone dzwonka z łososia jurajskiego w galarecie. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łosoś jurajski dzwonka w galarecie
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera ości
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 8°C

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
432 kJ/ 103 Kcal
Tłuszcz
4,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
2,6 g
- w tym cukry
2,6 g
Białko
12 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ jurajski pieczony dzwonka 50% [ŁOSOŚ atlantycki (Salmo salar, wychodowane w Polsce), sól], galareta 50% (woda,
ocet spirytusowy, marchew, cukier, sól, żelatyna wieprzowa, cebula, mieszanka przypraw)
Pozostale informacje: Łosoś jurajski pochodzi z pierwszej na świecie polskiej hodowli wykorzystującej czystą wodę geotermalną sprzed
150 milionów lat. Woda pochodzi z epoki dolnej jury, posiada szereg mikro i makroelementów. W procesie produkcji nie są stosowane
antybiotyki

Przechowywanie i stosowanie

Nowalijka - Papryka czerwona podłużna 500g
Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana: Konik, kaliber: 40-60 mm, klasa: 1

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka czerwona podłużna
Marka: NOWALIJKA

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Papryka czerwona podłużna

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Paluszki z solą 300g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY, JAJA, NASIONA SEZAMU, ŻYTO, JĘCZMIEŃ, OWIES,
SOJĘ

Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paluszki z solą
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1405 kJ/ 333 Kcal
Tłuszcz
7,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
58 g
- w tym cukry
1,5 g
Błonnik
3,0 g
Białko
7,1 g
Sól
3,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, sól 3,6%, olej roślinny rzepakowy, margaryna 80% tłuszczu (olej roślinny rzepakowy, tłuszcz palmowy,
woda, emulgatory [mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny ze słonecznika), sól, substancja konserwująca (sorbinian potasu),
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik naturalny (annato)], miód sztuczny płynny [syrop glukozowo - fruktozowy,
cukier, woda, barwnik (E150c), aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)], MLEKO w proszku pełne, woda, regulator kwasowości
(wodorotlenek sodu), substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, difosforan disodowy, wodorowęglan amonu), cukier, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mięsiwo szlacheckie 300g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, GORCZYCĘ, SELER, JAJA, MLEKO(łącznie z LAKTOZĄ), RYBY.

Opis produktu: Konserwa wieprzowa, sterylizowana.
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Słoik konesera

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięsiwo szlachecie
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu
24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
689 kJ / 166 kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
13 g
Sól
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe 87%, woda, izolat białka SOJOWEGO, sól, stabilizator(trifosforany), błonnik SOJOWY, substancja
zagęszczająca(karagen), przeciwutleniacz(izoaskorbinian sodu), przyprawy, substancja konserwująca(azotyn sodu)
Przygotowanie i stosowanie: Podawać na zimno z dodatkiem pieczywa.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Paluszki z sezamem 200g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY, JAJA, ŻYTO, JĘCZMIEŃ, OWIES, SOJĘ

Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paluszki z sezamem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1497 kJ/ 355 Kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Węglowodany
57 g
- w tym cukry
1,5 g
Błonnik
2,9 g
Białko
7,9 g
Sól
0,99 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, SEZAM 5%, olej roślinny rzepakowy, margaryna 80% tłuszczu (olej roślinny rzepakowy, tłuszcz
palmowy, woda, emulgatory [mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny ze słonecznika), sól, substancja konserwująca (sorbinian
potasu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik naturalny (annato)], sól, miód sztuczny płynny [syrop glukozowo fruktozowy, cukier, woda, barwnik (E150c), aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)], MLEKO w proszku pełne, woda, regulator
kwasowości (wodorotlenek sodu), substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, difosforan disodowy, wodorowęglan amonu), cukier,
aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Paluszki delikatne 250g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY, JAJA, NASIONA SEZAMU, ŻYTO, JĘCZMIEŃ, OWIES,
SOJĘ

Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paluszki delikatne
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1450 kJ/ 344 Kcal
Tłuszcz
7,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g
Węglowodany
60 g
- w tym cukry
2,4 g
Błonnik
3,1 g
Białko
7,3 g
Sól
0,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, olej roślinny rzepakowy, masło 82% tłuszczu (z MLEKA), miód, cukier, MLEKO w proszku odtłuszczone,
woda, regulator kwasowości (wodorotlenek sodu), sól, substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, difosforan disodowy, wodorowęglan
amonu), aromat

Przechowywanie i stosowanie

Perla - Zielone oliwki drylowane z zalewy w marynacie ziołowej 90 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać GLUTEN(z PSZENICY), GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO, nasiona SEZAMU, ORZECHY oraz SKORUPIAKI

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zielone oliwki drylowane, z zalewy, w marynacie ziołowej
Marka: Perla
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +6C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
668 kJ
Wartość energetyczna
163 kcal
Białko
1,1 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Tłuszcz
15 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,3 g
Błonnik
10 g
Sól
3,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Oliwki zielone drylowane z zalewy 95%(oliwki zielone, sól, regulatory kwasowości: kwas MLEKOWY, kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), olej rzepakowy, zioła prowansalskie 0,7%, pietruszka 0,7%. Pomimo najwyższej staranności w
procesie produkcji produkt może zawierać pestki lub ich fragmenty.

Przechowywanie i stosowanie

Bifix - Herbatka ziołowa morwa biała 20x2g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 58 g

Opis produktu: Liście morwy białej wspierają utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi, wpływają korzystnie na równowagę
cukrów w organizmie oraz wspomagają odchudzanie. Warunkiem zachowania właściwego stanu zdrowia jest stosowanie zróżnicowanej
diety opartej na spożywaniu dużej ilości owoców, warzyw i produktów zbożowych oraz zdrowy tryb życia poparty ćwiczeniami
fizycznymi i dużą ilością ruchu.
Marka standaryzowana: Bifix
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Suplement diety. Herbatka ekspresowa
Marka: Bifix
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ostrzeżenie: Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na liść morwy białej. Produkt nie powinien być stosowany w okresie ciąży i
karmienia piersią. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
Wartości odżywczeZalecana do spożycia dzienna porcja produktu:
Składnik
Zawartość w dwóch filiżankach naparu
liść morwy białej 4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: liść morwy białej (Morus alba)
Przygotowanie i stosowanie: Zalecane spożycie: 2 razy dziennie po 1 filiżance naparu. Sposób przygotowania: Torebkę umieścić w
filiżance. Zalać wrzątkiem (200 ml) i zaparzać pod przykryciem 7-10 minut. Jedna torebka przeznaczona jest do przygotowania jednej
filiżanki naparu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarancja najwyższej jakości - W. Piasecki, Super Marka 2014 - jakość, zaufanie, renoma

Jaja - klatkowe rozmiar L 10 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 71 g
Opis produktu: Klasa wagowa: L - duże (73 g > masa ? 63 g).
Marka standaryzowana: Mizgier

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja z chowu klatkowego, klasa A, świeże
Marka: Mizgier
Przechowywanie: Jaja po zakupie przechowywać w warunkach chłodniczych.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
582 kJ/139 kcal
Tłuszcz
9,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,0 g
Węglowodany
0,6 g
- w tym cukry
0g
Białko
13 g
Sól
0,35 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Kamis - Przyprawa do kurczaka po staropolsku 25 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 33 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać

Opis produktu: Najbardziej ceniony w kuchni staropolskiej był kapłon, czyli kastrowany młody kogut, dobrze podtuczony. Sarmaci
rozpływali się nad jego delikatnym i smakowitym mięsem, które wystarczyło tylko polać rumianym masłem. Słyszałem, że wykwintności
dodaje mu polanie w czasie pieczenia białym winem albo sokiem z cytryny. Smak ma wtedy wyborny.
Marka standaryzowana: Kamis
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przyprawowa.
Marka: Kamis
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
784/186 (kJ/kcal)
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
28 g
w tym cukry
27 g
Białko
9,1 g
Sól
43,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, czosnek - 30%, majeranek - 7,5%, cebula, tymianek, kminek - 4%, imbir, oregano, kwas: kwas cytrynowy
Informacje o dodatkach: bez dodatku glutaminianu monosodowego.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu monosodowego, gwarancja jakości

Ziaja - Płyn do higieny intymnej 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 538 g
Opis produktu: Płyn do higieny intymnej o zapachu wiosennych konwalii. Zawiera kwas mlekowy, prowitaminę B5 (D-panthenol),
łagodne substancje myjące pochodzenia roślinnego. - Wzmacnia naturalny system ochronny błon śluzowych. - Korzystnie wpływa na
naturalną florę bakteryjną. - Zmniejsza skłonność do występowania infekcji. - Skutecznie łagodzi podrażnienia i otarcia śluzówki. Delikatnie myje oraz zapewnia długotrwałe uczucie czystości i świeżości.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Intima

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do higieny intymnej
Marka: Ziaja
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Panthenol, Cocamide DEA, PEG-120 Methyl
Glucose Dioleate, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Geraniol, CI 42090 (FD&C Blue No. 1)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Stosować do mycia niewielką ilość płynu, następnie dokładnie spłukać.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: przebadany przez lekarzy ginekologów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, posiada certyfikat Akademickiego
Stowarzyszenia Ginekologów Onkologów w Gdańsku, nie zawiera mydła, pH fizjologiczne, preparat testowany dermatologicznie i
alergologicznie

Paclan - Papier do pieczenia 8m
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 153 g
Opis produktu: Niezbędny w kuchni każdej gospodyni. Zapobiega przypalaniu i przywieraniu potraw (nie tylko ciast), gdy foremka czy
blacha do pieczenia jest nim wyłożona. Pieczenie z papierem Paclan jest zatem o wiele prostsze: nie trzeba natłuszczać form, a później ich
myć. Dwustronna warstwa silikonu i doskonała jakość papieru gwarantują udane wypieki. Właściwości:. Papier do pieczenia Paclan jest
obustronnie pokryty specjalną warstwą silikonu, co zapobiega przywieraniu papieru do żywności i blachy. Prosimy nie przekraczać 220°C.
Doskonały do pieczenia w piekarniku:. - bez natłuszczania formy. - bez przypaleń. - utrzymuje formy w czystości. Idealny w kuchence
mikrofalowej:. - może służyć jako podkładka. - do przykrywania - zapobiega wysychaniu potraw. - umożliwia gotowanie ziemniaków,
jarzyn i owoców po zawinięciu w papier. Skuteczny przy zamrażaniu:. - idealna przekładka przy zamrażaniu. - umożliwia rozdzielenie
produktów. Wymiar 8 m x 38 cm.
Marka standaryzowana: Paclan
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Norwegia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papier do pieczenia
Marka: Paclan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: idealny do ciast i ciasteczek, 220°C

Putka - tarta 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, MLEKO, SOJĘ, SEZAM

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Bułka tarta (PSZENNA)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka tarta
Marka: Putka
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1586 kJ/373 kcal
Białko
11 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
0,5 g
Tłuszcz
1,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Błonnik
3,1 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, drożdże, olej rzepakowy, sól

Przechowywanie i stosowanie

Winiary - Żurek w proszku 49g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 52 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, ŻYTO Zawiera, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Do przygotowania żurku nasza specjalność użyliśmy mąki żytniej i mąki żytniej pełnoziarnistej,
nazywanej również razową, pozyskiwanej z przemiału całego ziarna.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Nasza Specjalność
Przygotowanie: Gotować. 3 Porcje. 1. Zawartość opakowania dokładnie rozprowadź w 750 ml zimnej wody. 2. Postaw na ogniu i mieszaj
do chwili zagotowania. Gotuj na małym ogniu przez 5 minut, często mieszając. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurek.
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml
Wartość energetyczna
90 kJ
Wartość energetyczna
21 kcal
Tłuszcz
0,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,1 g
Węglowodany
3,8 g
w tym cukry
0,9 g
Błonnik
0,3 g
Białko
0,8 g
Sól
0,65 g
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
Jeśli spożyjesz porcję: 1 talerz (250 ml) W 1 porcji
Opakowanie zawiera 3 porcje.
224 kJ
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 53 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ŻYTNIA 46,9%, odtłuszczone MLEKO w proszku, mąka ŻYTNIA razowa 12,2%, sól, aromaty, wędzony tłuszcz

wieprzowy, kwas (kwas cytrynowy), suszone warzywa 1,8% (cebula, czosnek), cukier, majeranek, przyprawy, skrobia kukurydziana,
aromat dymu wędzarniczego
Pozostale informacje: Właścicielem znaku towarowego jest Société des Produits Nestlé S.A.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dbamy o to, co ważne, żurek z polskimi składnikami: mąką z polskiego żyta, cebulą, czosnkiem, majerankiem

Sante - Pasztet sojowy z pomidorami 113g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 124 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, GORCZYCA - Zawiera, SEZAM Może zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Sante
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 5, Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Konserwa sterylizowana.
Marka: Sante
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C, a po otwarciu w lodówce do 48 h.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1062 kJ/ 257 kcal
Tłuszcz
23 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
5,3 g
w tym cukry
0,7 g
Błonnik
2,3 g
Białko
6,0 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej rzepakowy, warzywa 9,8% (cebula, pietruszka, marchew), BIAŁKO SOJOWE 6,8%, koncentrat pomidorowy 5%,
aromaty naturalne, przyprawy (GORCZYCA), EKSTRAKTY przypraw, skrobia kukurydziana, BŁONNIK (grochowy, bambusowy), sól
morska

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu!, bez GMO

Graal - Byczki w pomidorach 300 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać śladoiwe ilosci: GLUTENU, GORCZYCY, JAJ, MLEKA SOI.
Opis produktu: Konserwa rybna sterylizowana.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Byczki w sosie pomidorowym
Marka: Graal
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4C do +25C przy wiglotności względnej 80%
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
493 kJ
Wartosc energetyczna kcal
118 kcal
Bialko g
12 g
Weglowodany g
4g
W tym cukry g
3,8 g
Tluszcz g
5,6 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g1,3 g
Sol g
1g

Zdrowie i styl życia

Informacje dla alergikow: Produkt zawiera RYBY lub OWOCE MORZA, które mogą wywoływać reakcję alergiczną
Skladniki: RYBY słodkowodne(50%), sos pomidorowy(50%) - woda, koncentrat pomidorowy, cukier, olej rzepakowy, skrobia
modyfikowana, ocet spirytusowy, sól, pomidory w proszku, cebula suszona, ekstrakty przypraw(pieprz, ziele angielskie, pietruszka
SELER, goździk, chili), przyprawy, substancje zagęszczające(guma guar, guma ksantanowa), ekstrakt papryki, maltodekstryna.

Przechowywanie i stosowanie

Winiary - Barszcz biały w proszku 65 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 68 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Warto wiedzieć. Mąka z polskich zbóż, czosnek, cebula, przyprawy i majeranek - oto, co możesz znaleźć w torebce
naszego Barszczu białego Nasza Specjalność. Wszystkie te składniki doskonale znasz ze swojej kuchni, używając ich w codziennym
gotowaniu ulubionych przez rodzinę zup.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Nasza specjalność
Przygotowanie: Gotować. 4 porcje. 1. Zawartość opakowania dokładnie rozprowadź w 1 litrze zimnej wody. 2. Postaw na ogniu i mieszaj
do chwili zagotowania. Gotuj na małym ogniu przez 5 minut, często mieszając. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Barszcz biały.
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany

Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml
92 kJ
22 kcal
0,2 g
0,1 g
3,8 g

w tym cukry

1,2 g

Błonnik
0,1 g
Białko
1,1 g
Sól
0,66 g
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
Jeśli spożyjesz porcję: 1 talerz (250 ml) W 1 porcji
Opakowanie zawiera 4 porcje.
231 kJ
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 55 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 44,6%, odtłuszczone MLEKO w proszku, sól, skrobia ziemniaczana, cukier, wędzony tłuszcz wieprzowy,
kwas (kwas cytrynowy), aromaty (z PSZENICĄ), suszone warzywa 0,9% (cebula, czosnek), majeranek, skrobia kukurydziana, pieprz
czarny, aromat dymu wędzarniczego
Pozostale informacje: Właścicielem znaku towarowego jest Société des Produits Nestlé S.A.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dbamy o to, co ważne, barszcz z polskimi składnikami: mąką z polskich zbóż, cebulą, czosnkiem, majerankiem

Valbon - Ser pleśniowy camembert 180g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 196 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Opis produktu: Podziel się tym, co lubisz najbardziej - delikatnym i wybornym serem Valbon. Aksamitna skórka, cudownie miękkie i
kremowe wnętrze, to dopiero początek przyjemności... Delektuj się serem najwyższej jakości, którego wyrafinowany smak zaspokoi
podniebienie każdego konesera.
Marka standaryzowana: Valbon
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser pleśniowy
Marka: Valbon

Przechowywanie: Przechowywać w temp. +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
1473 kJ / 356 kcal
Tłuszcz:
32 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:22 g
Węglowodany:
1,0 g
w tym cukry:
0g
Białko:
17 g
Sól:
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, czyste kultury mleczarskie, Penicillium Candidum

Przechowywanie i stosowanie

Valbon - Ser pleśniowy brie 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 207 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Opis produktu: Podziel się tym, co lubisz najbardziej - delikatnym i wybornym serem Valbon. Aksamitna skórka, cudownie miękkie i
kremowe wnętrze, to dopiero początek przyjemności... Delektuj się serem najwyższej jakości, którego wyrafinowany smak zaspokoi
podniebienie każdego konesera.
Marka standaryzowana: Valbon
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser pleśniowy
Marka: Valbon
Przechowywanie: Przechowywać w temp. +2°C do +6°C.

Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
1473 kJ / 356 kcal
Tłuszcz:
32 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:22 g
Węglowodany:
1,0 g
w tym cukry
0g
Białko:
17 g
Sól:
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, czyste kultury mleczarskie, Penicillium Candidum
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje po 30 minutach od wyjęcia z lodówki!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Valbon gwarancja jakości

Auchan - Yoghurt & Fruits płatki w polewie jogurtowej 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, i inne ORZECHY oraz NASIONA SEZAMU
Podmarka: Flakes Yoghurt & Fruits
Warunki przechowywania: W przypadku częściowego spożycia, opakowanie szczelnie zamknąć
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Porcję płatków zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka płatków pszenno - ryżowych w polewie cukrowej wzbogaconych w 7 witamin z płatkami
zbożowymi w polewie jogurtowej i kawałkami owoców liofilizowanych
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna

1682 kJ/ 398 Kcal

Tłuszcz
5,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,3 g
Węglowodany
76 g
- w tym cukry
25 g
Błonnik
6,3 g
Białko
8,0 g
Sól
1,3 g
Witamina E
12 mg
Tiamina
1,1 mg
Ryboflawina
1,4 mg
Niacyna
16 mg
Witamina B6
1,4 mg
Kwas foliowy
200 ug
Kwas pantotenowy
6 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Płatki pszeno - ryżowe w polewie cukrowej wzbogacone w 7 witamin 77% [PSZENICA pełnoziarnista 40%, ryż 21%, cukier
11%, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, syrop glukozowy, sól, błonnik OWSIANY, oligofruktoza, emulgator (mono i diglicerydy kwasów
tłuszczowych), substancje wzbogacające (witamina E, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, kwas pantotenowy)]
Płatki zbożowe w polewie jogurtowej 21% [cukier, ryż 4,4%, tłuszcz kokosowy, mąka PSZENNA pełnoziarnista 1,4%, serwatka w
proszku (z MLEKA), JGURT w proszku 0,3% aromaty, tłuszcz kakaowy, gluten PSZENNY, zarodki PSZENNE, sól, MLEKO w
proszku odtłuszczone, ekstrakt ze słodu JĘCZMIENNEGO, naturalny aromat, emulgatory (lecytyny z SOI, mono i diglicerydy kwasów
tłuszczowych)], kawałki owoców liofilizowanych 2% [truskawek, moreli (morela, cukier)]

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mini kiełbaski suszone 100g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej

Rozszerzona nazwa produktu: Mini kiełbasa wieprzowa, długo dojrzewająca, suszona, grubo rozdrobniona
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w temperaturze od 0'C do +4'C i niezwłocznie spożyć
Uzytkowanie i przechowywanie: Zaleca się otworzyć produkt 30 minut przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mini batonnets sauisses seches
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do +18'C w suchym i przewiewnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2229 kJ/ 538 Kcal
Tłuszcz
45 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
Węglowodany
1,4 g
- w tym cukry
1,1 g
Białko
3g
Sól
5,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, sól, LAKTOZA (z MLEKA), sacharoza, glukoza, przyprawy, substancja konserwująca (azotyn sodu,
azotyn potasu), bakterie fermentacji MLEKOWEJ. Powłoka produktu (kolagen, celuloza)
Sklad produktu: Do wyprodukowania 100 g wyrobu użyto 178 g mięsa wieprzowego

Przechowywanie i stosowanie

Kinder - Mleczna kanapka 28 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Kinder
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7
Uzytkowanie i przechowywanie: Przechowywać w lodówce

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopt z mlecznym nadzieniem (64,5%).
Marka: Kinder
Przechowywanie: Przechowywać tylko w lodówce - 0°C - +7°C max.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia) (kJ/kcal)
1759 / 422
Tłuszcz (g)
27,9
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)
16,6
Węglowodany (g)
34
w tym cukry (g)
29,5
Białko (g)
7,9
Sól (g)
0,610
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) Sztuka (28 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO (40%), olej palmowy, cukier, mąka PSZENNA (10%), MLEKO odtłuszczone w proszku (9%), miód
(5%), MASŁO odwodnione, JAJA w proszku, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, otręby PSZENNE drobne, substancje
spulchniające (difosforan disodowy, wodorowęglan sodu, węglan amonu), emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromaty,
sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mleko i miód

Lorenz - Curly. Chrupki kukurydziane z orzeszkami ziemnymi 120 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 126 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera
Opis produktu: 1. Chrupki Curly są wytwarzane z najwyższej jakości orzeszków ziemnych, które zapewniają unikalny i naturalny smak
Curly. 2. Doskonale skomponowane przyprawy nadają Curly ich wyjątkowy smak oraz sprawiają, że chrupki są niezwykle smaczne i
lekkie. 3. Curly jest wytwarzane bez użycia konserwantów, z zachowaniem najwyższych standardów jakości.
Marka standaryzowana: Curly
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupki kukurydziane ze świeżo zmielonymi orzeszkami ziemnymi.
Marka: Curly
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Energia
2086 kJ/499 kcal
Tłuszcz
25 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,0 g
Węglowodany
52 g
w tym cukry
2,3 g
Błonnik
4,9 g
Białko
14 g
Sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kasza kukurydziana, ORZESZKI ZIEMNE (33%), olej słonecznikowy (8%), sól, pomidor w proszku, dekstroza, aromat,
EKSTRAKT drożdżowy, żywność barwiąca: EKSTRAKT z papryki

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ze świeżo zmielonymi orzeszkami ziemnymi

Mokate - Carmen śmietanka 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 220 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Mokate
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Caffetteria

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zabielacz do kawy i herbaty w proszku.
Marka: Mokate
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Energia
2247 kJ/ 538 kcal
Tłuszcz
31 g
w tym kwasy nasycone
27 g
Węglowodany
63 g
w tym cukry
10 g
Białko
1,7 g
Sól
1,46 g
Opakowanie 200 g zawiera 50 sugerowanych porcji produktuw porcji 4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, oleje roślinne (kokosowy, z ziaren palmowych w zmiennych proporcjach), regulatory kwasowości:
polifosforany, fosforany potasu, białka MLEKA, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: Do filiżanki z gorąca kawą lub herbatą dodać około 2 łyżeczki (4 g) zabielacza,
zamieszać.

Przechowywanie i stosowanie

Bic -Kredki świecowe 12 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 92 g

Opis produktu: Kredki świecowe. Superczyste w użyciu. Nie brudzą rąk ani ubrań. Bardziej odporne (niż inne podobne kredki). Idealne dla
dzieci powyżej 30 miesięcy.
Marka standaryzowana: Bic
Podmarka: Kids
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano we Francji.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kredki świecowe.
Marka: Bic

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pomidor malinowy 1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Klasa: 1. Kod wielk. (47-57). Odmiana: Enroza

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidor malinowy

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
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Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Nowy Wiśnicz - Pierogi z łososiem, szpinakiem i serem 350g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 404 g

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, JAJA, SELER
Marka standaryzowana: Nowy Wiśnicz
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Rozszerzona nazwa produktu: Półprodukt garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce termicznej.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytkownica: Smażyć w temperaturze 180°C przez około 2 minuty do osiągnięcia 80°C w rdzeniu produktu. Od
postaci schłodzonej. Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Kuchenka mikrofalowa: Podgrzewać przez około 1 minutę (600 W) do osiągnięcia 80°C w rdzeniu
produktu. Od postaci schłodzonej. Gotować we wrzątku. Garnek z wrzątkiem: Wrzucić do osolonej, wrzącej wody. Po wypłynięciu pierogów na powierzchnię
gotować na wolnym ogniu przez około 3 minuty do osiągnięcia 80°C w rdzeniu produktu. Od postaci schłodzonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia z
rozgrzanym olejem: Podsmażyć do zrumienienia około 7 minut do osiągnięcia 80°C w rdzeniu produktu. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi premium z łososiem, szpinakiem i serem
Marka: Nowy Wiśnicz
Oswiadczenia zywieniowe: Pakowano w atmosferze ochronnej
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo podęcia najwyższych starań w celu usunięcia ości, pojedyńcze ilości mogą znaleźć się w produkcie
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
778 kJ/ 184 kcal
Tłuszcz
4,4 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,1 g
Węglowodany
26 g
W tym cukry
0,1 g
Białko
10 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, ŁOSOŚ atlantycki (20%) (Salmo salar, wyhodowano w Norwegii),woda, szpinak (15%), SER TWAROGOWY półtłusty (11%)
(MLEKO pasteryzowane, bakterie fermentacji MLEKOWEJ (zawierają LAKTOZĘ (z MLEKA)), bułka tarta (mąka PSZENNA, drożdże, woda, sól), sól,
przyprawy, olej rzepakowy, koncentrat ze szpinaku

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: w mikrofalówce gotowe w 1 minutę, wystarczy podgrzać na patelni 7 minut, wypróbuj we frytkownicy wystarczą 2 minuty

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Frosta - Paluszki maksykańskie pikantne 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 283 g
Zalecenia dla alergikow: RYBA - Zawiera, MIĘCZAKI - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: FRoSTA
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Piekarnik:. Rozgrzej piekarnik do temperatury 220°C. Zamrożone paluszki ułóż na blasze (możesz użyć papieru do
pieczenia). Piecz przez około 12-15 minut (z włączonym termoobiegiem przez około 8-9 minut). Od postaci zamrożonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia:. Na
patelni rozgrzej olej. Zamrożone paluszki smaż na średnim ogniu przez 6 minut, od czasu do czasu przewracając. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paluszki rybne w pikantnej panierce z chrupiącymi płatkami kukurydzianymi, podsmażane. Produkt głęboko mrożony.
Marka: FRoSTA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ryba jest surowcem naturalnym i mimo restrykcyjnej kontroli procesu filetowania, możliwe jest, że w tym produkcie znajdą się
małe ości (wyrostki ościste).
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk z boku kartonika. Przechowywanie w domu:. *(-6°C) 4 dni; **(12°C) 3 tygodnie; ***(-18°C) do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk z boku kartonika). Rozmrożonego produktu ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
844 kJ / 202 kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,2 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
1,1 g
Białko
13 g
Sól
0,79 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY z RYB białych 61% (A - MINTAJ, B - DORSZ czarny, D - MORSZCZUK, K - miruna; patrz nadruk z boku kartonika), panierka sypka

14% (mąka PSZENNA, płatki KUKURYDZIANE 2%, przyprawy (papryka mielona, chili, pieprz czarny, kolendra, kurkuma, nasiona kozieradki, kminek,
koper WŁOSKI), sól, olej słonecznikowy, drożdże, cukier), woda, olej słonecznikowy, mąka PSZENNA, przyprawy [chili, papryka mielona, pieprz czarny,
kolendra, kurkuma, nasiona kozieradki, kminek, koper WŁOSKI], skrobia PSZENNA, sól, cukier
Pozostale informacje: MSC - www.msc.org, MSC-C-50086,

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Łosoś pacyf. dziki. wędzony. plastrowany 100g
Opis Produktu
Opis produktu: Łosoś pacyficzny, złowiony u wybrzeży Alaski, wędzony na zimno, plastrowany. Pakowany próżniowo.
Uzytkowanie i przechowywanie: Łososia wyjąć z lodówki 15 minut przed spożyciem, aby w pełni rozwinął się jego smak i aromat. Produkt przeznaczony do
bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łosoś pacyficzny dziki, wędzony, plastrowany
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ości są usuwane w procesie produkcji jednak istnieje możliwość pozostałości
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
441 kJ
Wartość energetyczna
105 kcal
Białko
21 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Tłuszcz
2,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,6 g
Sól
3,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ pacyficzny nerka(Oncorhynchus nerka, sól. Narzędzie połowowe: sieci skrzelowe i podobne. Obszar połowu: FAO67(Ocean Spokojny).

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: g

Kresto - Słonecznik 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 200 g
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać
Marka standaryzowana: Kresto

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: A - USA, B - Węgry, C - Chiny, D - Bułgaria, E - Mołdawia. Kod kraju pochodzenia podany został po
dacie minimalnej trwałości.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Słonecznik łuskany.
Marka: KRESTO
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2691 kJ/650 kcal
Tłuszcz
56 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,2 g
Węglowodany
14 g
w tym cukry
0g
Białko
20 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Benecol - Bez laktozy. do smarowania 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 422 g
Opis produktu: Stanole roślinne zawarte w Benecolu skutecznie obniżają poziom złego cholesterolu już w 3 tygodnie! Włącz Benecol do codziennej diety!.

Marka standaryzowana: Benecol
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Benecol bez laktozy - tłuszcz do smarowania o zawartości 59% tłuszczu, z dodatkiem stanoli roślinnych i
witamin.
Marka: Benecol
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Udowodniono, że estry stanoli roślinnych obniżają poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom
cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca. Efekt obniżenia poziomu cholesterolu o 7-10% uzyskuje się w ciągu
2-3 tygodni stosowania, przy spożyciu 1,5-2,4 g stanoli roślinnych dziennie, czyli np. 3-4 kromek pieczywa, posmarowanego produktem
Benecol. Zalecana dzienna ilość produktu Benecol zawierająca 2 g stanoli roślinnych to 3 porcje po 10 g. Korzystny efekt występuje w
przypadku dziennego spożycia 1,5-3,0 g stanoli roślinnych. Benecol należy stosować w ramach zrównoważonej i różnorodnej diety,
obejmującej regularne spożywanie owoców i warzyw w celu utrzymania poziomu karotenoidów. Należy unikać spożycia dodanych stanoli
roślinnych w ilościach większych niż 3 g/dobę. Benecol nie jest przeznaczony dla osób, które nie muszą kontrolować swojego poziomu
cholesterolu we krwi. Spożywanie produktu Benecol przez osoby zażywające leki na obniżenie stężenia cholesterolu powinno odbywać się
pod kontrolą lekarską. Istnieje wiele czynników ryzyka chorób serca. Zmiana jednego z nich nie daje gwarancji obniżenia ryzyka. Benecol
nie jest wskazany dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci poniżej 5. roku życia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz:
w tym kwasy nasycone
jednonienasycone
wielonienasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Witamina A
Witamina D

w 100 g
2184 kJ/531 kcal
59 g
11 g
34 g
15 g
0g
0g
0g
0.50 g
900 µg (113% RWS*)
7,5 µg (150% RWS*)

Witamina E

8,3 mg (69% RWS*)

Omega-3 (kwas alfa linolenowy)
3,7 g
Stanole roślinne
6,6 g
Laktoza
0g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) w 10 g (1 porcji produktu)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej rzepakowy, woda, estry stanoli roślinnych (stanole roślinne 6,6 g/100 g), tłuszcz palmowy*, emulgatory (mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, LECYTYNY), sól (0,5%), aromaty naturalne, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik
(karoteny), retinol, witamina D (ergokalcyferol), *posiada certyfikat zrównoważonej produkcji
Pozostale informacje: Benecol jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Raisio Group plc., Finlandia. Kubek i wieczko wykonane
są z plastiku, a folia z metalu. W trosce o środowisko pamiętaj o właściwej segregacji odpadów.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera stanole roślinne

Sałata rzymska min. 2 sztuki w opakowaniu
Opis Produktu
Opis produktu: 2 szt. Kategoria I
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sałata rzymska MINI
Marka: Primaflor
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sałata rzymska

Zawartosc opakowania: 2 szt

Przechowywanie i stosowanie

BezMięsny - Bezmięsny boczek 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 162 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Bezmięsny Boczek to prawdziwy król wszystkich uczt. Jest dość słony, lekko pomidorowy, bardzo wyrazisty i dymny po prostu boczkowy, czyli pyszny! Niezwykłą wielowymiarowość swojego smaku zawdzięcza naturalnym źródłom umami: pomidorom,
płatkom drożdżowym i sosowi sojowemu. Struktura Bezmięsnego Boczku jest elastyczna, ale nie gumowata. Bezmięsny Boczek możesz
dodać na przykład do domowego burgera, tofucznicy czy spaghetti a'la carbonara. Po krótkim smażeniu na odrobinie oleju staje się cudownie
chrupiący. Możesz go także piec, dusić, grillować albo jeść na surowo - inwencja jest tu niczym nieograniczona. Pamiętaj, że tak jak
wszystkie nasze produkty, Bezmięsny Boczek można mrozić!. Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.
Marka standaryzowana: BezMięsny
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezmięsna wędlina o smaku boczku. Produkt roślinny na bazie białka pszennego.
Marka: BezMięsny
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość białka i źródło błonnika. bez cholesterolu.
Przechowywanie: Produkt należy spożyć w ciągu 48 godzin od otwarcia. Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
949 kJ/ 226 kcal
Tłuszcz
6,94 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,09 g
Węglowodany
8,11 g
- w tym cukry
3,63 g
Błonnik
3,33 g

Białko

31,06 g

Sól

1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, BIAŁKO PSZENNE, olej rzepakowy, płatki drożdżowe nieaktywne, SOJA, koncentrat pomidorowy, przyprawy
naturalne, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), sól kłodawska, Produkt wędzony drewnem bukowym
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, Bezmięsny Boczek możesz smażyć, piec, grillować i jeść prosto z paczki. Produkt
nadaje się do mrożenia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: roślinna alternatywa dla mięsa, wędzony bezmięsny boczek to świetny dodatek do makaronu, pizzy czy ulubionego śniadania,
wysoka zawartość białka i źródło błonnika, bez cholesterolu, bez konserwantów i sztucznych barwników

BezMięsny - Bezmięsne pepperoni 130g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 146 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, GORCZYCA - Zawiera, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA Zawiera
Opis produktu: Paprykowe Bezmięsne Pepperoni najlepiej smakuje w leczo, na pizzy i jako dodatek do makaronów. Produkt odpowiedni
dla wegetarian i wegan.
Marka standaryzowana: BezMięsny
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezmięsna wędlina o smaku pepperoni z dodatkiem papryki. Produkt roślinny na bazie białka pszennego.
Marka: BezMięsny
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość białka i źródło błonnika.
Przechowywanie: Produkt nadaje się do mrożenia. Produkt należy spożyć w ciągu 48 godzin od otwarcia. Przechowywać w temperaturze
od +2°C do +6°C.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
927 kJ/221 kcal
Tłuszcz
7,39 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,84 g
Węglowodany
8,92 g
- w tym cukry
3,85 g
Błonnik
4,83 g
Białko
27,28 g
Sól
1,91 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, BIAŁKO PSZENNE, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy, płatki drożdżowe nieaktywne, SOJA, skrobia
ziemniaczana, BŁONNIKI (bambusowy, grochowy, babki JAJOWATEJ), przyprawy naturalne (w tym GORCZYCA, papryka słodka,
papryka ostra, papryka wędzona), sól kłodawska
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, Bezmięsne Pepperoni możesz smażyć, piec, grillować i jeść prosto z paczki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: roślinna alternatywa dla mięsa, wysoka zawartość białka i źródło błonnika, bez cholesterolu, bez konserwantów i sztucznych
barwników

BezMięsny - Kebab bez mięsa 160 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 170 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Bezmięsny Kebab w sosie słodkie chilli to doskonały dodatek do domowych wrapów, tortilli i burgerów. Produkt
odpowiedni dla wegetarian i wegan.
Marka standaryzowana: BezMięsny
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Bezmięsny Kebab z dodatkiem papryki słodkiej i papryki chilli. Produkt roślinny na bazie białka
pszennego.
Marka: BezMięsny
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość białka i źródło błonnika.
Przechowywanie: Produkt nadaje się do mrożenia. Produkt należy spożyć w ciągu 48 godzin od otwarcia. Przechowywać w temperaturze
od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1205 kJ/ 289 kcal
Tłuszcz
16,25 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,14 g
Węglowodany
5,7 g
- w tym cukry
2,79 g
Błonnik
5,95 g
Białko
26,99 g
Sól
2,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, BIAŁKO PSZENNE, olej rzepakowy, płatki drożdżowe nieaktywne, SOJA, pomidor, maltodekstryna, przyprawy
naturalne (w tym papryka słodka, papryka chilli), BŁONNIKI (bambusowy, grochowy, babki JAJOWATEJ), glukoza, aromaty (w tym
aromat dymu wędzarniczego), EKSTRAKTY przypraw, ocet jabłkowy, ocet spirytusowy, sól kłodawska
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, Bezmięsny Kebab możesz smażyć, piec, grillować i jeść prosto z paczki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: roślinna alternatywa dla mięsa, wysoka zawartość białka i źródło błonnika, bez cholesterolu, bez konserwantów i sztucznych
barwników

BezMięsny - Bezmięsna szynka czosnkowa 120g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 134 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, GORCZYCA - Zawiera, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA Zawiera

Opis produktu: Bezmięsna Szynka Czosnkowa świetnie sprawdzi się jako dodatek do kanapek i sałatek. Produkt odpowiedni dla
wegetarian i wegan.
Marka standaryzowana: BezMięsny
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt roślinny na bazie białka pszennego i ciecierzycy. Produkt roślinny na bazie białka pszennego i
ciecierzycy.
Marka: BezMięsny
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość białka i źródło błonnika.
Przechowywanie: Produkt nadaje się do mrożenia. Produkt należy spożyć w ciągu 48 godzin od otwarcia. Przechowywać w temperaturze
od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
943 kJ/ 224 kcal
Tłuszcz
7,39 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,91 g
Węglowodany
10,7 g
- w tym cukry
4,19 g
Błonnik
4,16 g
Białko
26,71 g
Sól
2,17 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, BIAŁKO PSZENNE, ciecierzyca, olej rzepakowy, płatki drożdżowe nieaktywne, SOJA, BŁONNIKI (bambusowy,
grochowy, babki JAJOWATEJ), przyprawy naturalne (w tym GORCZYCA, suszony czosnek), aromaty (w tym aromat dymu
wędzarniczego), ocet spirytusowy, cukier, glukoza, sól kłodawska, maltodekstryna, Produkt wędzony drewnem dębowym
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, Bezmięsną Szynkę Czosnkową możesz smażyć, piec, grillować i jeść prosto z
paczki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: roślinna alternatywa dla mięsa, wysoka zawartość białka i źródło błonnika, bez cholesterolu, bez sztucznych barwników

Ale Pitny - Danone. Napój jogurtowy o smaku truskawkowo poziomkowym 290g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 310 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Poznaj połączenie smaku truskawki i poziomki w Danone Ale Pitny. To dobra przekąska - zamknięta w poręcznej butelce,
jest idealna dla każdego, kto prowadzi aktywny styl życia. Najlepiej orzeźwi Twój dzień i zainspiruje cię do działania. Chwyć Ale Pitny i
ciesz się ulubionym połączeniem smaków, gdziekolwiek jesteś. Czy potrafisz mu się oprzeć. Doładuj się na rześko! Odkryj także inne
warianty Danone Ale Pitny! Ale smaki! Ale Pitny!.
Marka standaryzowana: Ale Pitny
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój jogurtowy o smaku truskawkowo-poziomkowym.
Marka: Ale Pitny
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
282 kJ / 67 kcal
Tłuszcz
0,8 g
w tym kwasy nasycone
0,5 g
Węglowodany
13,1 g
w tym cukry
11,7 g
Błonnik
0,05 g
Białko
1,7 g
Sól
0,08 g
Butelka zawiera około 1,5 sugerowanej porcji produktu równej 200 g.
Wartość odżywcza 200 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 564 kJ / 133 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO 41%, SERWATKA odtworzona (z MLEKA), woda, cukier, skrobia modyfikowana, truskawki 0,6%, poziomki 0,5%,
aromaty, koncentrat z czarnej marchwi, barwnik: EKSTRAKT z papryki, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie

Ale Pitny - Danone. Napój jogurtowy o smaku brzoskwinia marakuja 290g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 310 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Ale Pitny o smaku brzoskwini i maracui to jogurt pitny w poręcznej butelce. Jest idealną przekąską dla każdego, kto
prowadzi aktywny styl życia. Jesteś w biegu i na nic nie masz czasu. Chwyć i wypij Ale Pitny! Smak soczystych owoców orzeźwi twój
dzień i pomoże znaleźć energię do działania! Nie czekaj - bierz z życia to, co najsmaczniejsze!. Poznaj także inne smaki Danone Ale Pitny i
doładuj się na rześko! Ale smaki! Ale Pitny!.
Marka standaryzowana: Ale Pitny
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój jogurtowy o smaku brzoskwinia-marakuja.
Marka: Ale Pitny
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
290 kJ / 69 kcal
Tłuszcz
0,8 g
w tym kwasy nasycone
0,5 g
Węglowodany
13,6 g
w tym cukry
12,2 g
Błonnik
0,02 g
Białko
1,6 g
Sól
0,08 g
Butelka zawiera około 1,5 sugerowanej porcji produktu równej 200 g.
Wartość odżywcza 200 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 580 kJ / 137 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO 41%, SERWATKA odtworzona (z MLEKA), woda, cukier, skrobia modyfikowana, brzoskwinie 0,85%, sok z
MARAKUI odtworzony z soku zagęszczonego 0,15%, aromat, barwnik: karoteny, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie

Danio - Danone. Serek Extra z czekoladą 130g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 136 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Wybierz pyszne i pożywne* Danio z kawałkami czekolady! Rozsmakuj się w chrupiących kawałkach czekolady
otulonych kremowym serkiem homogenizowanym. Danio jest bogatym źródłem białka, dlatego świetnie sprawdzi się jako element Twojej
codziennej zbilansowanej diety. . *Bogate źródło białka.
Marka standaryzowana: Danio
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany z kawałkami czekolady.
Marka: Danio
Oswiadczenia zywieniowe: bogate źródło białka.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g:
energia
479 kJ / 114 kcal
tłuszcz
4,4 g
w tym kwasy nasycone2,8 g
węglowodany
12,8 g
w tym cukry
12,4 g
białko
5,8 g
sól
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG odtłuszczony, ŚMIETANKA, cukier, woda, kawałki czekolady 1,7 %, skrobia modyfikowana, sok z cytryny
zagęszczony, aromaty, substancja zagęszczająca (pektyny)

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bogate źródło białka

Danio - Danone. Extra czekolada 4 x 130 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 547 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Wybierz pyszne i pożywne* Danio z kawałkami czekolady! Rozsmakuj się w chrupiących kawałkach czekolady
otulonych kremowym serkiem homogenizowanym. Danio jest bogatym źródłem białka, dlatego świetnie sprawdzi się jako element Twojej
codziennej zbilansowanej diety. . *Bogate źródło białka.
Marka standaryzowana: Danio
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany z kawałkami czekolady.
Marka: Danio
Oswiadczenia zywieniowe: bogate źródło białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g:
energia
479 kJ / 114 kcal
tłuszcz
4,4 g
w tym kwasy nasycone2,8 g
węglowodany
12,8 g
w tym cukry
12,4 g
białko
5,8 g
sól
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG odtłuszczony, ŚMIETANKA, cukier, woda, kawałki czekolady 1,7 %, skrobia modyfikowana, sok z cytryny
zagęszczony, aromaty, substancja zagęszczająca (pektyny)
Pozostale informacje: 4 x 130 g = 520 g e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bogate źródło białka
Dodatkowe informacje: Należy sprzedawać w komplecie.

Akuku! - Miśki. Żelki z sokiem 90 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 92 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać,
ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać
Marka standaryzowana: AKUKU!
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki z sokiem.
Marka: AKUKU!
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1480 kJ
Wartość energetyczna
355 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
81 g
- w tym cukry
57 g
Białko
6,4 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, woda, sok jabłkowy 9 % (z zagęszczonego soku jabłkowego), żelatyna wieprzowa, regulatory
kwasowości: kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY, MLECZAN wapnia, kwas jabłkowy, koncentraty z: hibiskusa, czarnej porzeczki,
krokosza barwierskiego, spiruliny, cytryny, marchwi, substancja glazurująca: wosk carnauba, oleje roślinne (KOKOSOWY, rzepakowy),

aromaty

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez barwników, 9 % soku

Lego Classic - Kreatywne klocki średnie
Opis Produktu
Opis produktu: W zestawie bogaty wybór klocków LEGO® w 35 różnych kolorach. Zawiera 18 opon i 18 felg. Wśród elementów
specjalnych są także: zielona płytka konstrukcyjna 8 cm x 16 cm, okno z ramą oraz 3 zestawy oczu. Zestaw LEGO® Classic przeznaczony
jest do nieograniczonej, kreatywnej zabawy w budowanie Elementy specjalne pobudzają wyobraźnię. Duża liczba kół zachęca do budowania
pojazdów i zabawy nimi. Za pomocą tego zestawu można zbudować jednocześnie wszystkie przedstawione na ilustracji modele.
Przykładowe pomysły dołączone do zestawu i dostępne online na stronie LEGO.com/classic. Opakowanie stanowi poręczne plastikowe
pudełko. Wymiary zielonej płytki konstrukcyjnej: 8 cm długości i 16 cm szerokości. Zestawy LEGO® Classic to idealne dodatki do każdej
kolekcji LEGO.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Classic - Kreatywne klocki średnie pudełko 10696
Marka: Lego

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Celiko - Galaretka bez cukru o smaku truskawkowym. Bezglutenowa 14 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 18 g
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Może zawierać

Opis produktu: Galaretka bez cukru jest przeznaczona dla osób stosujących dietę niskocukrową, dbających o linię i używających
słodzików zamiast cukru. Stosując galaretkę bez cukru "Celiko" sam możesz kształtować smak i kaloryczność swojego deseru.
Marka standaryzowana: Natura
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Galaretka bez cukru o smaku truskawkowym w proszku.
Marka: Natura
Oswiadczenia zywieniowe: bez cukru.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Opakowanie wystarcza na przygotowanie 4 porcji galaretki po ok.
130 g.

W 100 g galaretki w proszku
1432 kJ/342 kcal
0g
0g
1,7 g
0g
76 g
0,22 g
W 1 porcji (130 g) gotowej galaretki (bez cukru lub słodzików) wg
przepisu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sok truskawkowy w proszku 1% (maltodekstryna, sok
truskawkowy), aromat, barwnik: koszenila
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Zawartość opakowania wsypać do ? l przegotowanej gorącej wody (nie gotować).
2. Dokładnie wymieszać, aż do rozpuszczenia i studzić. Według uznania można dodać do galaretki słodzik lub cukier (około 3 - 4 łyżki). 3.
Wlać do naczynia i wstawić do lodówki, aby galaretka stężała. W czasie upałów użyć mniej wody ok. 400 ml. Pamiętaj, że świeże owoce
kiwi i ananasa spowodują, że galaretka nie stężeje.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy - naturalny barwnik, produkt bezglutenowy

Celiko - Galaretka bez cukru o smaku cytrynowym. Bezglutenowa 14 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 16 g
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może
zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Galaretka bez cukru jest przeznaczona dla osób stosujących dietę niskocukrową, dbających o linię i używających
słodzików zamiast cukru. Stosując galaretkę bez cukru "Celiko" sam możesz kształtować smak i kaloryczność swojego deseru.
Marka standaryzowana: Natura
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Galaretka bez cukru o smaku cytrynowym w proszku.
Marka: Natura
Oswiadczenia zywieniowe: bez cukru.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Opakowanie wystarcza na przygotowanie 4 porcji galaretki po ok.
130 g.

Zdrowie i styl życia

W 100 g galaretki w proszku
1430 kJ/342 kcal
0g
0g
1,7 g
0g
76 g
0,22 g
W 1 porcji (130 g) gotowej galaretki (bez cukru lub słodzików) wg
przepisu

Skladniki: żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sok cytrynowy w proszku 1% (maltodekstryna, sok
cytrynowy), aromat, barwnik: kurkumina
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Zawartość opakowania wsypać do ? l przegotowanej gorącej wody (nie gotować).
2. Dokładnie wymieszać, aż do rozpuszczenia i studzić. Według uznania można dodać do galaretki słodzik lub cukier (około 3 - 4 łyżki). 3.
Wlać do naczynia i wstawić do lodówki, aby galaretka stężała. W czasie upałów użyć mniej wody ok. 400 ml. Pamiętaj, że świeże owoce
kiwi i ananasa spowodują, że galaretka nie stężeje.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy - naturalny barwnik, produkt bezglutenowy

Bułka poznańska 90g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SOJĘ, SEZAM, MLEKO,JAJA, ORZECHY
Opis produktu: Okrągła bułeczka pszenna o bardzo jasnym wnętrzu oraz chrupiącej skórce, która charakteryzuje się nacięciem po środku.
Będzie świetnie smakować z szynką lub serem, a także na słodko z dżemem
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka poznańska
Marka: Pieczywo

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA 74,3%, woda, drożdże, mąka ŻYTNIA, olej rzepakowy, sól, słód PSZENNA jasny
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Bułka grahamka 70g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SOJĘ SEZAM, MLEKO, JAJA, GORCZYCĘ

Opis produktu: Popularna bułka z wyższą zawartością błonnika oraz składników mineralnych. Zaletą jest to, że się nie kruszy się podczas
krojenia oraz zachowuje dłuższą świeżość
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka Grahamka
Marka: Pieczywo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1039 kj / 248 kcal
Tłuszcz
2,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
45 g
- w tym cukry
3,8 g
Białko
8,1 g
Sól
0,85 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA graham 36,2%, mąka PSZENNA 34,4%, woda, mąka ŻYTNIA
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Dr.Oetker - Słodka Chwila kisiel morelowy 30g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 32 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Kisiele Słodka Chwila to owocowa, lekka przekąska. Jedyna na rynku propozycja o tak gładkiej i delikatnej konsystencji. Idealna zarówno
dla dorosłych, ale uwielbiają ją również dzieci za wyjątkowo gładką i przyjemną konsystencję. Spróbuj wszystkich sześciu smaków!. Kisiele Słodka Chwila
wyróżnia:. - owocowy smak. - jednolita, gładka konsystencja. - zawartość witaminy C. - szybkość i łatwość przygotowania.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Słodka Chwila

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kisiel w proszku z dodatkiem witaminy C.
Marka: Dr. Oetker
Oswiadczenia zywieniowe: z witaminą C.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g
Energia
242 kJ
Energia
57 kcal
Tłuszcz
0g
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
0g
Węglowodany
14 g
w tym Cukry
8,8 g
Białko
0g
Sól
0,02 g
Witamina C
13 mg 16%**
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg.
1 porcja = 205 g
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C.
496 kJ
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 117 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, skrobia ziemniaczana, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (kurkumina), witamina C,
EKSTRAKT z czarnej marchwi i hibiskusa, sól, koncentrat soku morelowego
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Do kubka wlej 175 ml wrzącej wody (ok. 1 kubka lub 3 mniejszego kubka). 2.
Zawartość torebki wsyp do kubka. 3. Mieszaj energicznie łyżeczką ok. 1 min. Kisiel jest gotowy od razu do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z witaminą C

NIVEA - Żel pod prysznic 500 ml
Opis Produktu

Opis produktu: NIVEA MEN Active Clean Żel pod prysznic przeznaczony jest dla mężczyzn, którzy pragną być dogłębnie oczyszczeni i
zrewitalizowani. Innowacyjna formuła z naturalnie pozyskiwanym węglem drzewnym działa jak magnes na brud, który dokładnie
oczyszcza skórę, nie wysuszając jej. Skuteczny, ale łagodny żel o męskim zapachu zamienia się w białą pielęgnującą pianę, pozostawiając
skórę i włosy z uczuciem rewitalizacji i pielęgnacji. Wystarczy nałożyć żel pod prysznic na mokrą skórę i wmasować go w ciało, twarz i
włosy, a następnie spłukać. Formuła jest w 99% biodegradowalna* i wolna od mikroplastików. *Zgodnie z OECD lub równoważnymi
metodami.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikaj kontaktu z oczami.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Charcoal Powder, Glycerin, Glycol Distearate, Citric
Acid, Sodium Chloride, Laureth-4, Cellulose, Cellulose Gum, Tocopherol, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Linalool, Limonene, Parfum.
Pozostale informacje: Product ID: 84046,
Przygotowanie i stosowanie: Weź prysznic i dokładnie zmocz skórę Nałóż żel pod prysznic na całe ciało, twarz i włosy Wmasować żel
pod prysznic w skórę Dokładnie spłucz pozostałości, a następnie wytrzyj się do sucha,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Z naturalnie pozyskiwanym czarnym węglem Pobudzający żel pod prysznic o męskim zapachu Do ciała, twarzy i włosów Formuła
ulegająca biodegradacji w 99% pH zrównoważone dla skóry Pielęgnująca formuła z wyjątkowymi składnikami bez mikroplastiku

Durex play - Nawilżający żel intymny 50 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 78 g
Opis produktu: Klasyczny żel intymny sprawia, że sex po prostu idzie gładko.
Marka standaryzowana: Durex
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Durex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Kilka ostrzeżeń: Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Nie jest to środek antykoncepcyjny oraz nie
zawiera środka plemnikobójczego. Może spowalniać ruchliwość plemników. Unikaj kontaktu z oczami, uszkodzoną skórą lub ranami.
Zaprzestań użycia, jeśli wystąpi podrażnienie. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustanie, doświadczasz ciągłej suchości
pochwy, jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywanie: Przechowuj żel w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego. Zużyj w
przeciągu 3 miesięcy od otwarcia.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Znak CE - zgodność z przepisami UE - 1639, Durex jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt
Benckiser. Certyfikowany za zgodność z Dyrektywą 93/42/ EWG przez SGS CE1639 w celu łagodzenia objawów suchości pochwy.
Niemedyczne zastosowania produktu nie były oceniane.
Przygotowanie i stosowanie: Przed użyciem: Żel nadaje się do seksu waginalnego, analnego i oralnego. Może pomóc przy suchości
pochwy. Odpowiedni do używania z prezerwatywami z naturalnej gumy lateksowej lub nielateksowymi poliizoprenowymi oraz
poliuretanowymi prezerwatywami. , Instrukcja używania: Otwórz korek, delikatnie ściśnij butelkę, aby zaaplikować żel. Jeżeli używasz go
razem z prezerwatywą, rozprowadź go na prezerwatywie, gdy jest już, założona na członek. Data opracowania instrukcji używania:
wrzesień 2019 r.

Przechowywanie i stosowanie

Heinz - Ketchup pikantny 570g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 612 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera
Opis produktu: Nasz klasyczny ketchup Heinz, nieodłączny dodatek do posiłków od 1886. To aromat zebranych w słońcu pomidorów,
którego nie sposób pomylić, wraz z naszą pasją i wiedzą, nadają naszej recepturze unikalnego smaku, gwarantującego, że nowe pokolenia
będą ją znać i uwielbiać przez kolejne 150 lat. Żaden inny ketchup nie smakuje równie dobrze.
Marka standaryzowana: Heinz
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Ketchup pikantny
Marka: Heinz
Dodatki: Sztuczne konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze otoczenia. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
449 kJ / 107 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
23,3 g
w tym cukry
22,8 g
Białko
1,2 g
Sól
3,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory (148 g pomidorów na 100 g ketchupu), ocet, cukier, sól, przyprawy, EKSTRAKTY przypraw i ziół (zawierają
SELER), EKSTRAKT chilli
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed użyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku substancji konserwujących, bez dodatku substancji zagęszczających

Bieluch - Serek naturalny 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 170 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Bieluch
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek naturalny

Marka: Bieluch
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 4 do 8 °C.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
529 kJ / 127 kcal
Tłuszcz
8,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,5 g
Węglowodany
4,0 g
w tym cukry*
4,0 g
Białko
8,6 g
**Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, czyste kultury MLECZARSKIE

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera wszystkie białka mleka, Poznaj Dobrą Żywność, bez substancji zagęszczających, konserwujących, 100% natury

Solidarność - Śliwka nałęczowska 350 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Solidarność
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śliwka kandyzowana w masie kakaowej w czekoladzie (40%)
Marka: Solidarność
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo największych starań związanych z kontrolą jakości wyrób może zawierać pestki lub cząstki
pestek.
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym.

Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
1821 kJ / 434 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
62 g
w tym cukry
60 g
Białko
3,6 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: śliwki kandyzowane 37% (śliwki, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier,
miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz palmowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (2,4%), MLEKO w proszku odtłuszczone,
syrop glukozowy, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: lecytyny (z SOI), E 476, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Pre-test - Test ciążowy płytkowy sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Wiarygodność testu wynosi: 99%. Domowy test ciążowy jednorazowego użytku. Test do diagnostyki in vitro. Wynik już po 3-5 minutach.
Wykrywa obecność HCG już przy stężęniu 25 mlU/ml. Do użytku o każdej porze dnia. Potrafi wykryć już 6-dniową ciążę.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Test ciążowy płytkowy

Marka: Pre-test
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 4C - 30C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bella - Wata bawełniana 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 108 g
Opis produktu: Wata bawełniana. Przeznaczona do celów higienicznych i kosmetycznych.

Marka standaryzowana: Bella
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Cotton
Pochodzenie: Europa

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Bella
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% bawełny

Przechowywanie i stosowanie

Garnier - Płyn micelarny 3w1 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 435 g

Opis produktu: Czy Płyn Micelarny 3w1 Garnier do skóry normalnej i mieszanej jest stworzony dla mnie?. Tak, jeśli szukasz skutecznego
i łagodnego uniwersalnego produktu do demakijażu, który jednocześnie usuwa makijaż i oczyszcza oraz przywraca równowagę skóry.
Czym się wyróżnia?. Płyn Micelarny 3w1 to prosty sposób, by usunąć makijaż i oczyścić całą twarz (w tym oczy i usta) - w jednym
geście i bez pocierania. Nie wymaga spłukiwania. Jak działa?. Garnier po raz pierwszy wprowadza technologię miceli w uniwersalnym
płynie oczyszczającym dla skóry normalnej i mieszanej. Nie musisz trzeć, by pozbyć się zanieczyszczeń i makijażu - micele wiążą je
niczym magnes. Odświeżająca i bezzapachowa formuła o działaniu regulującym usuwa nadmiar sebum i zapewnia uczucie orzeźwienia, nie
wysuszając skóry. Bez parabenów. Płyn Micelarny 3w1 dostępny jest w opakowaniu o dużej pojemności 400 ml, które wystarczy na 200
zastosowań (na waciku). Efekt: oczyszczona i odświeżona skóra. Bez pocierania.
Marka standaryzowana: Garnier
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Skin Naturals

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn micelarny 3w1
Marka: Garnier
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua/Water, Hexylene Glycol, Glycerin, Alcohol Denat.Poloxamer 184, Polyaminopropyl Biguanide, Disodium
Cocoamphodiacetate, Disodium EDTA (B172462/1)
Przygotowanie i stosowanie: Jak stosować?, Nałóż na twarz, oczy i usta za pomocą wacika, bez pocierania. Nie spłukuj. ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 1. usuwa makijaż, 2. oczyszcza, 3. przywraca równowagę, twarz, oczy, usta, bezzapachowy, formuła o wysokiej tolerancji i
działaniu regulującym, testowany dermatologicznie i okulistycznie, duża pojemność 400 ml

Suree - Makaron ryżowy 200 g
Opis Produktu
Opis produktu: Makaron ryżowy jest stosowany do zup, bulionów a także jako składnik sałatek. Doskonale łączy się ze smażonymi
warzywami z dodatkiem sosu sojowego. Życzymy smacznego
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Tajlandii
Przygotowanie: Makaron zalać wodą i namoczyć przez około 10 minut, następnie odsączyć. Makaron można już używać do smażenia lub
po podgrzaniu we wrzącej wodzie przez 1 minutę dodać jako składnik zupy. Smacznego

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron ryżowy
Marka: Suree
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1500 kJ/ 353 Kcal
Tłuszcz
< 0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
82 g
- w tym cukry
0g
Błonnik
0g
Białko
5,8 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka ryżowa 90%, woda 10%

Przechowywanie i stosowanie

Łaciaty - Mix tłuszczowy do smarowania 68% tłuszczu 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 206 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Łaciaty
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 10
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mix tłuszczowy do smarowania 68 % tłuszczu.
Marka: Łaciaty
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 °C do + 10 °C. Chronić przed światłem.
Wartości odżywcze
Wartość odżwycza w 100 g produktu
wartość energetyczna
2559 kJ / 622 kcal
tłuszcz w tym
68 g
- kwasy tłuszczowe nasycone34 g
węglowodany w tym
1,4 g
- cukry
1,4 g
białko
1,1 g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA (wyprodukowane bez stosowania GMO), olej roślinny rzepakowy (bez GMO), barwnik annato biksyna,
aromat, Zawartość tłuszczu 68 % (tłuszcz MLECZNY 50 %, olej roślinny rzepakowy 18 %)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO

Łaciate - Mleko UHT 2%. 0.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 544 g
Marka standaryzowana: Łaciate
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko UHT zawartość tłuszczu 2,0 %.
Marka: Łaciate
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu:
wartość energetyczna
212 kJ / 50 kcal
tłuszcz w tym:
2,0 g
- kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
węglowodany w tym:
4,8 g
- cukry
4,8 g
białko
3,3 g
sól
0,10 g
wapń
120 mg (15 % RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu 2,0%
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047, Tetra Pak wybiera FSC,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: polskie z natury, natura w każdej kropli, wyprodukowano bez stosowania GMO

Łaciate - Mleko UHT 3,2% 500ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 544 g
Marka standaryzowana: Łaciate
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko UHT zawartość tłuszczu 3,2 %.
Marka: Łaciate
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu:
wartość energetyczna
253 kJ / 60 kcal
tłuszcz w tym:
3,2 g
- kwasy tłuszczowe nasycone2,0 g
węglowodany w tym:
4,7 g
- cukry
4,7 g
białko
3,2 g
sól
0,10 g
wapń
120 mg (15 % RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu 3,2%
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047, Tetra Pak wybiera FSC,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: polskie z natury, natura w każdej kropli, wyprodukowano bez stosowania GMO

Jurajska - Naturalna woda mineralna niegazowana 6 x 1.6 l
Opis Produktu
Opis produktu: Przez 10 tysięcy lat natura tworzyła unikalny skład mineralny, dobierając proporcje wapnia do magnezu tak, aby były
optymalnie przyswajane przez organizm człowieka. Twój codzienny łyk minerałów, prosto ze skał Jury. Czerpana z otworu Jurajska w
Postępie na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka Nr OP-ZZ/0540/4/2018 w
żywieniu dzieci powyżej 1. roku życia. Odpowiednia dla diety ubogiej w sód.
Marka standaryzowana: Jurajska
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Jurajska
Oswiadczenia zywieniowe: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Zaleca się spożyć do 24
godzin po otwarciu.
Wartości odżywczeOgólna mineralizacja 519 mg/l
wapń
66,3
magnez
32,9
potas
3,3
wodorowęglany 342,0
siarczany
39,0
chlorki
7,9
fluorki
0,3
sód
10,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowe opakowanie!, prosto ze skał Jury, niskosodowa, polska woda z Jury, Instytut Matki i Dziecka - pozytywna opinia

Bufet -Pizza wegetariańska z ruckolą
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: produkt może zawierać: SOJE, MLEKO, SEZAM, ORZECHY

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza Wegańska z Rukolą

Zdrowie i styl życia
Skladniki: CIASTO SUROWE PIZZA 300g: mąka PSZENNA, woda, oliwa z oliwek, sól, drożdże. SOS DO PIZZY: pomidory (99,3%), sól. PRODUKT Z
TŁUSZCZEM KOKOSOWYM O SMAKU MOZZARELLA: woda, tłuszcz KOKOSOWY (24%), skrobia modyfikowana, skrobia, sól, EKSTRAKT z
owoców drzewa oliwnego, aromaty, barwniki (betakaroten). Rukola

Przechowywanie i stosowanie

Bogutti - Kruche ciasteczka z marmoladą wiśniową 1kg

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1058 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Zawiera,
Pszenica - Zawiera

Marka standaryzowana: Bogutti
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciastka kruche z nadzieniem wiśniowym.
Marka: Bogutti
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1812 kJ/432 kcal
Tłuszcz
20 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,0 g
Węglowodany
59 g
w tym cukry
31 g
Białko
3,7 g
Sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, nadzienie wieloowocowe 30% (przecier jabłkowy, przecier wiśniowy 10,5%, przecier z czarnej porzeczki,
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancja zagęszczająca: skrobia modyfikowana, substancja konserwująca:
sorbinian potasu), tłuszcz roślinny (palmowy), cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku, serwatka (z MLEKA) w proszku, masa
JAJOWA pasteryzowana, aromat, sól, barwnik: karoteny

Przechowywanie i stosowanie

Rians - Panna Cotta z jeżynami i czarną porzeczką 2 x 120 g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 274 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Rians
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Owoce: Pochodzenie z UE i spoza UE
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Panna Cotta. Sos z jeżyn i czarnych porzeczek.
Marka: Rians
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
743 kJ (179 kcal)
Tłuszcz
14 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,7 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
9g
Białko
2,4 g
Sól*
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Panna Cotta: ŚMIETANKA (53%), woda, cukier, BIAŁKA MLEKA, substancja żelująca: żelatyna wołowa, naturalny aromat
waniliowy, Sos z jeżyn i czarnych porzeczek: purée owocowe (jeżyny 70%, czarna porzeczka 14%), cukier
Pozostale informacje: Masa netto: 240 g 2 x (100 g + 20 g), Odpowiednie dla diety bez wieprzowiny.

Przechowywanie i stosowanie

Maggi - Przyprawa w płynie z wyciągiem z lubczyku 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 372 g

Opis produktu: Maggi to najbardziej znana przyprawa w płynie w Polsce. Maggi dzięki swojej unikalnej recepturze pozwala nadać daniom
piątego smaku Umami. Maggi jest idealnym towarzyszem na każdym etapie gotowania:. - w fazie przygotowania: marynowanie,
przygotowywanie sosów zimnych i dipów . - w fazie gotowania: doprawianie zup, sosów, farszy. - doprawianie na talerzu: zupy, pierogi,
tatary, sałatki, pasty kanapkowe. Od lat towarzyszy w Polskiej tradycyjnej kuchni, ale nadaje się też świetnie do dań kuchni współczesnej:
wegeburgery, lasagne. Świetnie komponuje się również w kuchniach egzotycznych: południowoamerykańskiej, azjatyckiej i wielu innych.
Spróbuj i… daj się zaskoczyć!. Przyprawa w płynie Maggi:. - podkreśla smak wielu Twoich dań. - występuje w opakowaniach: 200 g i 960
g.
Marka standaryzowana: Maggi
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przyprawa w płynie z wyciągiem z lubczyku
Marka: Maggi
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
85 kJ
Wartość energetyczna
20 kcal
Tłuszcz
0,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g
Węglowodany
2,2 g
w tym cukry
0,9 g
Błonnik
0,0 g
Białko
2,8 g
Sól
22,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sól, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-RYBONUKLEOTYDY disodowe), ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, EKSTRAKT drożdży, aromat
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: do zup, sosów, potraw mięsnych i warzywnych. Niewielki osad nie jest wadą wyrobu - w
przypadku powstania należy wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera wyciąg z lubczyku

Winiary - Barszcz czerwony ekspresowa zupa instant 50g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 64 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać,
SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Winiary Barszcz czerwony - Ekspresowa zupa to barszcz czerwony numer 1 w Polsce. Barszcz czerwony Winiary to
barszcz o doskonałym smaku, aromacie i kolorze. Gorący barszcz jest dobry na każdą okazję - jako szybka, rozgrzewająca zupa w pracy, na
codzienny rodzinny obiad z pierogami, krokietem czy innym ulubionym dodatkiem, a z uszkami - na tradycyjną, polską Wigilię. Barszcz
czerwony Winiary ma wszystkie zalety idealnego barszczu: smak słodkich buraków, doprawienie czosnkiem i majerankiem oraz głęboki,
rubinowy kolor. . W Winiary dbamy o to, co ważne - dobre składniki w naszych produktach. Dlatego buraki, z których powstaje barszcz
czerwony Winiary, pochodzą z polskich upraw. Winiary Barszcz czerwony Ekspresowy:. - To idealny smak, doprawienie i kolor. - To
barszcz numer 1 w Polsce. - Powstaje z buraków uprawianych w Polsce. - Jest dobry na każdą - codzienną i świąteczną okazję.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ekspresowa zupa

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Barszcz czerwony instant.
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
Opakowanie zawiera 5 porcji.
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400
kJ/2000 kcal).

po przyrządzeniuW 100 ml
90 kJ
21 kcal
0,1 g
0,0 g
4,7 g
3,6 g
0,0 g
0,2 g
0,86 g
Jeśli spożyjesz porcję: 3 łyżeczki + 180 ml wody W 1 porcji W
1 porcji
172 kJ
41 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, zagęszczony sok z BURAKA 15,9%, maltodekstryna, sól, kwas (kwas cytrynowy), aromaty (z PSZENICĄ), tłuszcz
drobiowy, EKSTRAKT drożdży, olej słonecznikowy, fermentowane BIAŁKO PSZENNE, majeranek, przyprawy
Pozostale informacje: Jeśli spożyjesz porcję: 3 łyżeczki + 180 ml wody energia 172 kJ 41 kcal 2%, RWS* dla osoby dorosłej, W 100 ml:
90 kJ/21 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, 3 płaskie łyżeczki (12 g) produktu zalej 180 ml wrzącej wody i dokładnie
wymieszaj. Możesz też dodać produkt pod koniec gotowania do Twojego domowego barszczu. Ilość dostosuj do upodobań.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nr 1*, dbamy o to co ważne, barszcz z buraków uprawianych w Polsce, *Nestlé Polska za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego,

Cała Polska suma kanałów: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Duże Sklepy Spożywcze, Średnie Sklepy Spożywcze, Małe Sklepy
Spożywcze; sprzedaż wolumenowa w okresie sierpień 2016 - lipiec 2017 w kategorii: wieloporcjowe barszcze czerwone instant w torebce

Glutenex - Bułki Hot-Dog 4 sztuki ( 4 x 50 g) 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 244 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Glutenex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułki hot-dog.
Marka: Glutenex
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 0-8°C, spożyć w ciągu 48 h.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna w 100 g:
1017 kJ/241 kcal
tłuszcz
3,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
węglowodany
50 g
w tym cukry
5,0 g
białko
<0,5 g
sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, woda, skrobia PSZENNA BEZGLUTENOWA, cukier, olej rzepakowy, drożdże, BŁONNIK roślinny,
sól, substancja zagęszczająca: E 464, emulgator: E 471
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej. Znak przekreślonego kłosa - PL-008-103,
Przygotowanie i stosowanie: Aby przywrócić świeżość należy podgrzać na parze lub w piekarniku.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: najlepsze po podgrzaniu na parze lub w piekarniku
Dodatkowe informacje: Facebook: @glutenex.glutenfree. Instagram: @zyj_pelnia_smaku.

Sertop - Ser topiony Emmentaler złoty, kostka 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 102 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Sertop
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser topiony Emmentaler złoty, kostka
Marka: Sertop
Oswiadczenia zywieniowe: źródło wapnia Ca.
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: od +2°C do +10°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
wartość energetyczna
915 kJ/220 kcal
tłuszcz
16 g
w tym kwasy tł. nasycone11 g
węglowodany
7g
w tym cukry
3g
białko
12 g
sól
2g
wapń
350 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER 45% (MLEKO, bakterie fermentacji mlekowej) (w tym EMENTALER 10%), MLEKO odtłuszczone, MASŁO, MLEKO
w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku (z MLEKA), sole emulgujące: E450, E452, E339, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia Ca
Dodatkowe informacje: Q Jakość Tradycja - Śląskie.

Sonko - Wafle ryżowe 130g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 142 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Opis produktu: Wafle ryżowe bez dodatków. Jeśli szukasz pysznych inspiracji, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! Nasze wafle
ryżowe naturalne to smaczna, bezglutenowa przekąska stosowana również jako alternatywa dla tradycyjnego pieczywa. Są idealne do
przygotowania kanapek z różnorodnymi dodatkami. Możesz je chrupać na okrągło! Świetnie smakują w wersji na słodko, jak i w
wytrawnej. Jeden wafel to zaledwie 35 kcal. Zasmakuj w naszych ryżowych krążkach i urozmaić nimi swoją codzienną dietę. Smacznego!.
Produkt certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
Marka standaryzowana: Sonko
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Classic

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle ryżowe naturalne.
Marka: Sonko
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz, w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany, w tym:
- cukry
Błonnik
Białko
Sól

na 100 g
1602 kJ
378 kcal
2,3 g
0,5 g
79,5 g
1,4 g
3,3 g
8,2 g
0,02 g

Opakowanie zawiera 14 porcji produktu (14 wafli).
na porcję (1 wafel = ok. 9,3 g)
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. 149 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ryż brązowy
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-003-001, Produkt certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i
na Diecie Bezglutenowej,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Ryż naturalny brązowy uznawany jest za jedną z najbardziej wartościowych odmian ryżu. Jego brązowy kolor
spowodowany jest obecnością kilku warstw otrąb. Do zobaczenia na:. www.sonko.pl. www.znamizdrowo.pl.
facebook.com/sonkodbajosiebie. instagram.com/sonkodbajosiebie.

Auchan - Paluszki o smaku krabowym 300g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Surimi - paluszki o smaku krabowym. Produkt na bazie mięsa ryb.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +4C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SURIMI 38%(mięso RYB 92%*, cukier, trehaloza(jest źródłem glukozy, zawiera MIĘI), woda, skrobia PSZENNA(zawiera
GLUTEN) 9,5%, odtworzone z proszku białko JAJ 7,6%, olej rzepakowy 3,8%, sól 1,7%, cukier 1%, aromat(zawiera SKORUPIAKI)
0,7%, barwnik: ekstrakt z papryki 0,05% *Błękitek(Micromesitius poutassou), złowiony w Północno Wschodnim Atlantyku

Przechowywanie i stosowanie

President - Ser camembert pełnotłusty 120g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 126 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać
Marka standaryzowana: Président
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce lub we Francji. Mleko pochodzi z UE. Cyfra 1 lub 2 obok daty minimalnej trwałości oznacza
znak weterynaryjny zakładu produkcyjnego i kraj produkcji.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Camembert pełnotłusty.
Marka: Président
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +6 °C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1 476 kJ / 357 kcal
Tłuszcz
32 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone20 g
Węglowodany
<0,5 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
17 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, podpuszczka mikrobiologiczna, bakterie fermentacji MLEKOWEJ,
Penicillium candidum

Przechowywanie i stosowanie

Bonduelle - Kukurydza złocista konserwowa 340/285 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 530 g

Marka standaryzowana: Bonduelle
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kukurydza konserwowa. Produkt sterylizowany.
Marka: Bonduelle
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
odsączonego produktu w 100 g
Wartość energetyczna
334 kJ - 80 kcal
Tłuszcz
1,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
10,8 g
w tym cukry
5,2 g
Błonnik
3,8 g
Białko
2,9 g
Sól
0,40 g
Kwas foliowy (%RWS**)
52,2 µg (26%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KUKURYDZA, woda, sól
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 580 ml,

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: więcej za mniej - aż 390 g kukurydzy!, bez pozostałości pestycydów*, GMO, dodatku cukru**, *Dla Ciebie Bonduelle analizuje
ponad 500 cząsteczek, sprawdzając brak pozostałości pestycydów w kukurydzy (w limitach ilościowych <0,01 mg/kg). Więcej na
www.bonduelle.pl, **Zawiera naturalnie występujące cukry
Dodatkowe informacje: Przepisy znajdziesz na: . warzywneinspiracje.pl.

Krakus - Barszcz czerwony koncentrat 300 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 563 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Wysoka zawartość potasu. Barszcz to smak polskiej wigilii. Wypracowana przez lata receptura koncentratu Krakus jest
gwarancją wybornej, prawdziwie świątecznej zupy, którą możesz przyprawić według własnego uznania.
Marka standaryzowana: Krakus
Jednostka opisowa: ml
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. Do około 1,7 litra wrzącej wody lub rosołu dodaj koncentrat barszczu. Wymieszaj
i zagotuj. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koncentrat barszczu czerwonego. Produkt pasteryzowany
Marka: Krakus
Dodatki: MSG (glutaminian) - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość potasu.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu. Spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze w 100 ml produktu
energia
873 kJ/ 206 kcal
tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy nasycone<0,1 g
węglowodany
44 g
w tym cukry
41 g
białko
6,7 g
sól
7,4 g
potas
2000 mg/ 100%*

Zdrowie i styl życia

Skladniki: zagęszczony sok z BURAKÓW ćwikłowych (57%), woda, cukier, sól, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, warzywa i
EKSTRAKTY warzywne (zawierają SELER), przyprawy i EKSTRAKTY przypraw, aromaty (zawierają SELER, MLEKO)
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząśnij przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: intensywny smak i aromat, bez glutaminianu, łatwy w przygotowaniu; 8 porcji
Dodatkowe informacje: facebook: fb.com/Krakus.SztukaSwietnegoSmaku/. Przepisów szukaj na:. Uwielbiam.pl.

Łowicz - Koncentrat pomidorowy 30% 190g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 335 g
Marka standaryzowana: Łowicz
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku soli
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koncentrat pomidorowy 28%. Pasteryzowany.
Marka: Łowicz
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło potasu.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g produktu:
energia
399 kJ/94kcal
tłuszcz
0,2 g
w tym kwasy nasycone0,2 g
węglowodany
15,1 g
w tym cukry
14,5 g
białko
4,7 g
sól*
0,06 g
potas
1018 mg, 51%**

Zdrowie i styl życia

Skladniki: przetarte pomidory (sporządzono z 560 g pomidorów na 100 g produktu), Zawartość EKSTRAKTU 28% ± 2%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło potasu, bez dodatku soli

elmex - Pasta do zębów przeciw próchnicy 75 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Pasta do zębów, która remineralizuje uszkodzone szkliwo i chroni zęby przed próchnicą tworząc dwufunkcyjną ochronną
warstwę wapniowo-fluorową.
Marka standaryzowana: Elmex
Jednostka opisowa: ml SUT

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Elmex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 7 lat.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol (*S) / Glycerin (*Y), HYDROXYETHYLCELLULOSE, Olaflur, Aroma, Limonene, Cl 77891,
Sodium Saccharin, Hydrochloric Acid, *S/*Y: sprawdź kod produkcyjny
Przygotowanie i stosowanie: -,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Remineralizuje uszkodzone szkliwo i skutecznie chroni zęby przed próchnicą.Wysoce skuteczna formuła elmex® z aminofluorkiem
tworzy dwufunkcyjną ochronną warstwę wapniowo-fluorową, która remineralizuje zęby i skutecznie zapobiega powstawaniu
ubytków.Polecana przez dentystów.Produkt opracowany przez szwajcarskich specjalistów.Skuteczność potwierdzona klinicznie.
Dodatkowe informacje: Pasta do zębów elmex® Przeciw Próchnicy z aminofluorkiem pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy.
Remineralizuje uszkodzone szkliwo i chroni zęby przed próchnicą. Wysoce skuteczna formuła elmex® z aminofluorkiem tworzy
dwufunkcyjną ochronną warstwę wapniowo-fluorową, która remineralizuje zęby i zapobiega powstawaniu ubytków. . Główne korzyści
wynikajace ze stosowania pasty do zębów elmex® Przeciw Próchnicy:. - Zawiera aminofluorek. - Pomaga remineralizować uszkodzone

partie szkliwa. - Skuteczna ochrona przed próchnicą zębów. - Polecana przez dentystów. - Chroni również powierzchnie, do których
trudno jest dotrzeć szczoteczką do zębów. Produkt opracowany przez szwajcarskich specjalistów. Przebadany klinicznie. W jaki sposób
pojawia się próchnica. Próchnica jako proces długofalowy, nie pojawia się z dnia na dzień. By ją zatrzymać, należy podjąć działania już
podczas wczesnych faz powstawania ubytków.

Zott - Śmietana 18% ekstra kremowa 180 g
Opis Produktu
Opis produktu: Zawiera tylko naturalne składniki mleka i żywe kultury bakterii mlekowych.
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana homogenizowana.
Marka: Zott Primo
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
777 kJ/188 kcal
tłuszcz
18,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12,3 g
węglowodany
3,1 g
- w tym cukry
3,1 g
białko
2,6 g
sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Nasza śmietana zawiera tylko naturalne składniki, dlatego przed dodaniem do gorących potraw należy ją
zahartować. 1. Przełóż śmietanę do miseczki i dodaj do niej kilka łyżek gorącej zupy. 2. Energicznie zamieszaj. Powtórz całą czynność 2-3
razy. 3. Tak zahartowaną śmietanę wolno wlewaj do gorącej zupy.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez GMO z mleka od krów karmionych paszami bez GMO, naturalnie do zupy, Teraz Polska, bez substancji zagęszczających, bez
skrobi modyfikowanej
Dodatkowe informacje: www.zott-primo.pl.

Gellwe - Żelatyna spożywcza 50g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 52 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Żelatyna zdatna do spożycia przez ludzi.
Marka standaryzowana: Gellwe
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Żelatyna pochodzi z obszaru Unii Europejskiej.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelatyna spożywcza wieprzowa.
Marka: Gellwe
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Wlej do naczynia 0,5 l przegotowanej, gorącej wody lub wywaru. 2. Wsyp 2-3
łyżeczki żelatyny (ok. 10 g). 3. Dokładnie wymieszaj aż do rozpuszczenia (nie gotuj!). Ostudzoną galaretę wstaw do lodówki do stężenia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: do mięs, ryb, warzyw i deserów, duuuże opakowanie na 2,5 l płynu, klarowna

Mlemix Zambrowski - Mix tłuszczowy do smarowania 68% tłuszczu 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 204 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Unbranded
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 10
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mlemix Zambrowski mix tłuszczowy do smarowania 68% tłuszczu.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +10°C. Chronić przed światłem.
Wartości odżywcze w 100 g
energia
2559 kJ /622 kcal
tłuszcz w tym
68 g
- kwasy nasycone 34 g
węglowodany w tym1,4 g
- cukry
1,4 g
białko
1,1 g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, olej roślinny rzepakowy, barwnik - annato, aromat, Zawartość tłuszczu 68%: tłuszcz MLECZNY 50%, olej
roślinny rzepakowy 18%

Przechowywanie i stosowanie

Chleb razowy 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, PSZENICĘ, SEZAM, MLEKO I SOJĘ

Opis produktu: Jest miękki, zwarty oraz bardzo smaczny. Jego aromatyczność o delikatnej konsystencji idealnie będzie smakował z serem
, szynką czy też innymi przetworami
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb razowy
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
933 kj / 221 kcal
Tłuszcz
0,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
45 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
5,7 g
Sól
0,55 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, maka ŻYTNIA, maka ŻYTNIA razowa 20%, zakwas ŻYTNI (woda, mąka ŻYTNIA, sól), drożdże, sól
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Felix - Mieszanka studencka orzeszków i rodzynek 240g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 246 g

Zalecenia dla alergikow: Orzechy nerkowca - Zawiera, Orzechy laskowe - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne Zawiera
Opis produktu: Mieszkanka studencka, która ze smaku mogłaby się doktoryzować!. Dobrze dobrana proporcja najlepszych gatunkowo
orzechów oraz słodkich rodzynek sprawdzi się jako przekąska, szybka odpowiedź na nagły głód, a także zaspokoi chęć chrupania. . źródło
składników odżywczych:. fosfor. błonnik. nienasycone kwasy tłuszczowe. wit. E. magnez.
Marka standaryzowana: Felix
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka orzeszków ziemnych smażonych, rodzynek, orzechów nerkowca i orzechów laskowych.
Marka: Felix
Oswiadczenia zywieniowe: źródło składników odżywczych: fosfor, błonnik, nienasycone kwasy tłuszczowe, wit. E, magnez.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest zalecany dla małych dzieci z powodu ryzyka zadławienia.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od nasłonecznienia i źródeł ciepła.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witaminy i składniki mineralne
Witamina E
Magnez
Fosfor
Opakowanie zawiera około 8 porcji produktu. Porcja = 30 g

w 100 g
2191 kJ
527 kcal
35 g
5,6 g
20 g
8,9 g
33 g
22 g
6,0 g
16 g
0,07 g
w 100 g
6,2 mg
138 mg
315 mg
w porcji 30 g

** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). 657 kJ
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

158 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE (41%), rodzynki (32%), ORZECHY NERKOWCA (15%), ORZECHY LASKOWE (10%), olej
słonecznikowy, Procentowy udział składników może się nieznacznie różnić z przyczyn technicznych
Pozostale informacje: Porcja 30 g zawiera: energia 657 kJ/158 kcal 8%*, tłuszcz 11 g 16%*, kwasy tłuszczowe nasycone 1,7 g 9%*, cukry
6,6 g 7%*, sól 0,02 g <1%*, 100 g: 2155 kJ/ 518 kcal, * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),
Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło błonnika
Dodatkowe informacje: Odwiedź nas na www.felixpolska.pl.

Mieszko - Amoretta Classic bombonierka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 380 g
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Zawiera, Jaja - Może zawierać, Orzechy laskowe - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może
zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica - Może zawierać
Marka standaryzowana: Mieszko
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Praliny w czekoladzie mlecznej i deserowej w sześciu smakach: toffi, pistacjowym, orzechowym,
kokosowym, śmietankowym, migdałowym.
Marka: Mieszko
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
energia
tłuszcz w tym

100 g
2254 kJ / 540 kcal
33 g

- kwasy tłuszczowe nasycone18 g
węglowodany w tym
- cukry
białko
sól

56 g
52 g
4,3 g
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada (36%) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz roślinny (palmowy, shea, sal, z ziarna mango) w zmiennych proporcjach,
tłuszcz kakaowy, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: lecytyny (z SOI) i E 476; stabilizator: E 492, aromat], czekolada mleczna (21%) [cukier,
tłuszcz kakaowy, MLEKO odtłuszczone w proszku, miazga kakaowa, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: lecytyny (z SOI) i E 476; aromat],
tłuszcz roślinny (palmowy, shea), cukier, syrop glukozowy, LAKTOZA, białka MLEKA, serwatka w proszku (z MLEKA), MLEKO
pełne w proszku, śmietanka w proszku (z MLEKA) (0,4%), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, wiórki kokosowe (0,2%),
emulgatory: lecytyny (z SOI) i E476, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, miazga ORZECHÓW LASKOWYCH (0,1%), marcepan
(0,1%) (MIGDAŁY, cukier, woda, syrop cukru inwertowanego), aromaty, barwnik: karmel naturalny, substancja konserwująca: sorbinian
potasu, Czekolada - masa kakaowa minimum 43%, Czekolada mleczna - masa kakaowa minimum 25%.Czekolada oprócz tłuszczu
kakaowego zawiera tłuszcze roślinne.

Przechowywanie i stosowanie

Mieszko - Amoretta Desserts bombonierka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 374 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera,
SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Mieszko
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Praliny w czekoladzie mlecznej i deserowej w sześciu smakach: panna cotta, creme brulée, tiramisu,
orzechowym, owoców leśnych, czekoladowym.
Marka: Mieszko
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartości odżywcze
100 g
energia
2200 kJ / 527 kcal
tłuszcz w tym
30 g
- kwasy tłuszczowe nasycone23 g
węglowodany w tym
56 g
- cukry
47 g
białko
5,3 g
sól
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: tłuszcz roślinny (palmowy), czekolada (23%) [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz roślinny (palmowy, shea, sal, z ziarna
mango) w zmiennych proporcjach, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY (z SOI) i E 476; stabilizator: E 492,
aromat], cukier, czekolada MLECZNA (12%) [cukier, tłuszcz KAKAOWY, MLEKO odtłuszczone w proszku, miazga KAKAOWA,
tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY (z SOI) i E 476; aromat], MLEKO odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne w proszku,
ŚMIETANKA w proszku (z MLEKA), SERWATKA w proszku (z MLEKA), LAKTOZA, BIAŁKA MLEKA, KAKAO w proszku o
obniżonej zawartości tłuszczu, KAKAO w proszku, czekolada „gianduja" (0,5%), proszek JOGURTOWY (z MLEKA), emulgatory:
LECYTYNY (z soi) i E476, truskawka granulowana (0,3%), ORZESZKI ARACHIDOWE (0,2%), aromaty, kawa (0,2%), chrupki
karmelowe (0,1%) [cukier, syrop glukozowy (z PSZENICY), MLEKO zagęszczone słodzone, MASŁO, sól], sól, proszek malinowy
(0,1%), koncentrat soku jagodowego w proszku (0,05%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, Czekolada - masa KAKAOWA min.
43%, Czekolada MLECZNA - masa KAKAOWA min. 25%.Czekolada oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne.

Przechowywanie i stosowanie

Tymbark - Multiwitamina. Sok wieloowocowo-marchwiowy 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1080 g

Opis produktu: Niacyna - przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, Witamina B6 -pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego, Kwas Pantotenowy - przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia maja duże znaczenie dla zachowania zdrowia. Tymbark wie, że tajemnicą dobrego soku są
najlepszej jakości owoce. Dzięki temu, nasze soki są pełne witamin i minerałów. To doskonałe i wygodne rozwiązanie dla wszystkich,
którzy przez cały rok chcą cieszyć się wyjątkowym smakiem owoców. - są z dojrzałych, soczystych owoców. - zawierają witaminę C,
która wspomaga odporność, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i redukuje uczucie znużenia. - są źródłem
przeciwutleniaczy, które spowalniają procesy starzenia i zapobiegają chorobom serca. - stanowią jedną z zalecanych porcji owoców i
warzyw. Multiwitamina to doskonałe połączenie egzotycznych owoców i prawdziwy koktajl witaminowy - źródło aż 11 witamin.

Najlepszy wybór, gdy chcesz nabrać energii i naturalnie wzmocnić swój organizm!.
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok wieloowocowo-marchwiowy 100% częściowo z zagęszczonych soków z witaminami.
Pasteryzowany. Źródło witamin: A, C, E, B6, B12, tiaminy, ryboflawiny, niacyny, biotyny, kwasu foliowego i kwasu pantotenowego.
Marka: Tymbark
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witamin: A, C, E, B6, B12, tiaminy, ryboflawiny, niacyny, biotyny, kwasu foliowego i kwasu
pantotenowego.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 ml
Energia
195 kJ / 46 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina C
6 mg / 7,5%*
Witamina E
0,9 mg / 7,5%*
Tiamina
0,0825 mg / 7,5%*
Ryboflawina
0,105 mg / 7,5%*
Niacyna
1,2 mg / 7,5%*
Witamina B6
0,105 mg / 7,5%*
Kwas foliowy
15 µg/ 7,5%*
Witamina B12
0,1875 µg / 7,5%*
Witamina A
232 µg / 29%*
Biotyna
3,75 µg / 7,5%*
Kwas pantotenowy 0,45 mg / 7,5%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: soki z zagęszczonych soków z: jabłek (60%), pomarańczy (22%) i marchwi (12%), przeciery z: bananów (3%), brzoskwiń,
gujawy i papai, soki z zagęszczonych soków z: ananasów (2%), mango (0,5%), MARAKUI, lczi (0,05%), figi kaktusowej, kiwi i limonek,
witaminy: A, C, E, B6, B12, tiamina, RYBOFLAWINA, niacyna, biotyna, kwas foliowy i kwas pantotenowy
Pozostale informacje: Dbaj o naturę, Zgnieć i wyrzuć do żółtego kosza**, **zgodnie z WSSO,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowe, wygodne opakowanie, do ostatniej kropli, Polska Marka, witalność
Dodatkowe informacje: Dbanie o zdrowie jest proste. Polecamy. Wysiąść o jeden przystanek wcześniej, pić szklankę soku dziennie. ...
zrobić kilka wdechów przy otwartym oknie. Źródło 11 witamin w tym niacyny, witaminy B6 i kwasu pantotenowego. Zobowiązanie
Tymbark. Razem budujemy piłkarską reprezentację Polski!. Od 2007 r. współtworzymy największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie.
www.zpodworkanastadion.pl. Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku. PZPN. Sponsor główny. Tymbark.

Pomidor - Podłużny Roma 500g
Opis Produktu
Opis produktu: Typ handlowy: podłużny, kaliber: 47-57 mm, klasa: 1.
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidor podłużny Roma
Marka: Agri GeM

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomidor podłużny Roma

Przechowywanie i stosowanie

Pokarm Życia -Kiełki słonecznika 50 g

Opis Produktu
Opis produktu: Doskonałe do kanapek i sałatek

Informacje dot stylu zycia: Bez nawozów i środków chemicznych.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska
Przygotowanie: Płukać przed spozyciem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełki słonecznika
Marka: Pokarm życia
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kiełki słonecznika

Przechowywanie i stosowanie

Bonduelle - Mieszanka warzyw i kaszy kuskusj z pszenicy z sosem 350 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Opis produktu: Wyjątkowa kompozycja rozmaitych warzyw i kaszy w aromatycznym sosie. Idealne proporcje składników, które
dobraliśmy specjalnie dla Ciebie. Wystarczy podgrzewać mieszankę na patelni przez 8-10 min. I danie gotowe!.
Marka standaryzowana: Bonduelle
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzyw i kaszy kuskus perłowej z pszenicy twardej z sosem. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Bonduelle
Oswiadczenia zywieniowe: źródło białka i błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Sposób przechowywania w temperaturze 0°-+3°C - 24 godziny, w temperaturze -18°C lub niższej - do daty minimalnej
trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem! Produkt rozmrożony nie nadaje się do powtórnego zamrożenia!.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18°C.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
344 kJ - 82 kcal
Tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
10,9 g
w tym cukry
2,3 g
Błonnik
3,9 g
Białko
4,0 g
Sól
0,40 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: jarmuż 16%, gotowana kasza kuskus perłowa z PSZENICY 16% (woda, mąka z PSZENICY), grillowana czerwona cebula 15%,
groszek zielony 14%, kalafior romanesco 11%, grillowana cukinia 11%, soczewica żółta 5,6%, woda, oliwa z oliwek, SER, mąka PSZENNA,
liście kolendry, sól, czosnek, bazylia, zagęszczony sok cytrynowy, EKSTRAKT drożdży, mięta, maltodekstryna z ziemniaków, przecier
warzywny przyprawiony (pomidory, cukinia, marchewka, czerwona papryka, cebula, koper WŁOSKI, czosnek), olej słoniecznikowy,
naturalny aromat
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, Tylko podgrzej:, na patelni: 8-10 min.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: danie z kaszą i sosem, idealna proporcja kaszy i warzyw, kuskus perłowy, żółta soczewica, jarmuż, kalafior romanesco, grillowana
cukinia, czerwona cebula, groszek zielony, 8 minut i gotowe, danie na raz, źródło białka i błonnika pokarmowego

Bonduelle - Mieszanka warzyw. kaszy bulgur i komosy ryżowej z sosem 350 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Wyjątkowa kompozycja rozmaitych warzyw, kaszy i komosy ryżowej w aromatycznym sosie. Idealne proporcje
składników, które dobraliśmy specjalnie dla Ciebie. Wystarczy podgrzewać mieszankę na patelni przez 8-10 min i danie gotowe!.

Marka standaryzowana: Bonduelle
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzyw, kaszy bulgur z pszenicy twardej i komosy ryżowej z sosem. Produkt głęboko
mrożony.
Marka: Bonduelle
Oswiadczenia zywieniowe: źródło białka i błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Sposób przechowywania w temperaturze 0°-+3°C - 24 godziny, w temperaturze -18°C lub niższej - do daty minimalnej
trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem! Produkt rozmrożony nie nadaje się do powtórnego zamrożenia!.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18°C.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
415 kJ - 99 kcal
Tłuszcz
3,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
10,1 g
w tym cukry
3,4 g
Błonnik
5,3 g
Białko
4,4 g
Sól
0,73 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: gotowana kasza bulgur z PSZENICY TWARDEJ 25% (woda, kasza bulgur z PSZENICY TWARDEJ), bataty 18%, FASOLA
EDAMAME 14% (zielone nasiona SOI), dynia piżmowa 13%, gotowana czerwona komosa ryżowa 8% (woda, czerwona komosa ryżowa),
woda, groszek cukrowy 7%, ŚMIETANA (3%), olej słonecznikowy, mąka PSZENNA, natka pietruszki, sól, naturalny aromat, ekstrak
drożdży
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, Tylko podgrzej:, na patelni: 8-10 min.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: danie z kaszą i sosem, idealna proporcja kaszy i warzyw, kasza bulgur, czerwona komosa ryżowa, bataty, fasola edamame, dynia
piżmowa, groszek cukrowy, 8 minut i gotowe, danie na raz, źródło białka i błonnika pokarmowego

Schar - Herbatniki bezglutenowe 165 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 181 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - IT-016-157
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Gluten - Nie zawiera, Łubin - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Schär
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbatniki bezglutenowe.
Marka: Schär
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
energia
1930 kJ
energia
458 kcal
tłuszcz
14 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
9,4 g
węglowodany
80 g
w tym cukry
16 g
błonnik
0,8 g
białko
2,7 g
sól
1,0 g
**RI = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, masło (MLEKO) 10%, cukier, zmodyfikowana skrobia tapiokowa, JAJKA,
MLEKO w proszku, syrop z buraków cukrowych, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i
diacetylowinowym, środek spulchniający: wodorowęglan amonu, wodorowęglan sodu, sól, aromat naturalny, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie
Informacje dot stylu zycia cd: Opracowane specjalnie dla osób nietolerujących glutenu.

Mirinda-Napój gaz.smaku granatu i winogron 0% cukru 0.85L
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Mirinda
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku granatu i winogron bez cukru. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Mirinda
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
3 kJ/1 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,02 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Średnia wartość odżywcza 250 ml
Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
8 kJ/2 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, kwas (kwas cytrynowy), aromat, substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), regulator
kwasowości (cytrynian sodu), barwniki (antocyjany, błękit brylantowy FCF), stabilizatory (guma arabska, estry glicerolu i żywicy
roślinnej), substancje KONSERWUJĄCE (sorbinian potasu, benzoesan sodu)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Mirinda -Napój gaz. smak jagód acai i melona 0% cukru 0.85L
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Mirinda

Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku jagód acai i melona bez cukru. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Mirinda
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
4 kJ/1 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,02 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Średnia wartość odżywcza 250 ml
Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
10 kJ/2 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, kwas (kwas cytrynowy), aromat, substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), koncentrat z
krokosza barwierskiego, regulator kwasowości (cytrynian sodu), stabilizatory (guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej), substancje
KONSERWUJĄCE (sorbinian potasu, benzoesan sodu), barwnik (błękit brylantowy FCF)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Mięso extra na gulasz wołowe 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Polska wołowina z Warmii i Mazur. Dobre Bo ... Od pola do stołu wypasane na własnych pastwiskach. Doskonałe walory kulinarne
Pochodzenie: Polska
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Poddać obróbce cieplnej przed spożyciem

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso na gulasz wołowy
Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0° do 4°C

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Wiek przy uboju: poniżej 30 miesięcy

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Pewni Dobrego - Stek z ligawy bez kości - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Polska wołowina z Warmii i Mazur. Dobre Bo ... Od pola do stołu wypasane na własnych pastwiskach. Doskonałe walory
kulinarne
Pochodzenie: Polska
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Poddać obróbce cieplnej przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ligawa bez kości, Stek
Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0° do 4°C

Zdrowie i styl życia

Pozostale informacje: Wiek przy uboju: poniżej 30 miesięcy

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Puchatek - Napój kakaowy instant 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 314 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Magnez + Witaminy: B12, B1, B6 - pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Zn cynk - pomaga
w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.
Marka standaryzowana: Puchatek
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój kakaowy instant z witaminami i składnikami mineralnymi.
Marka: Puchatek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz
-w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
-w tym cukry
białko
sól
Witamina E
Witamina C
Tiamina (wit. B1)
Ryboflawina (wit. B2)

Wartość odżywcza dla 100 g produktu
1565 kJ / 370 kcal
2,1 g
1,3 g
80 g
78 g
4,5 g
0,12 g
9,4 mg (78 %*)
60 mg (75 %*)
0,83 mg (75 %*)
1,1 mg (79 %*)

Witamina B6

1,1 mg (79 %*)

Niacyna
12,4 mg (78 %*)
Witamina B12
1,9 µg (76 %*)
Biotyna
37,5 µg (75 %*)
Kwas pantotenowy
4,9 mg (82 %*)
Kwas foliowy
150 µg (75 %*)
Wapń
284 mg (36 %*)
Cynk
12,4 mg (124 %*)
Magnez
247 mg (66 %*)
Opakowanie zawiera 15 porcji.
Wartość odżywcza dla porcji (20 g + 200 ml 2 % mleka)
*% referencyjnych wartości spożycia746 kJ / 177 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu (20 %), glukoza, emulgator: LECYTYNY, sól, aromat, witamina E, witamina
C, tiamina, RYBOFLAWINA, witamina B6, niacyna, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy, węglan magnezu, węglan
wapnia, tlenek cynku
Przygotowanie i stosowanie: Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Zaleca się spożycie Puchatka
codzienne. Sposób przygotowania: wsypać ok. 4 łyżeczki produktu (20 g) do szklanki, zalać gorącym lub zimnym mlekiem, zamieszać i
gotowe. Łebska formuła, Słodko - kwaśne czyli naleśniki z dżemem Łowicz posypane cukrem pudrem i do tego Puchatek. Połączenie
doskonałe dla małych łasuchów.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bardziej czekoladowy smak!, 10 witamin, magnez, cynk, nie zawiera glutenu
Dodatkowe informacje: www.puchatek.pl.

Crunchips - Chipsy o smaku sera i cebuli x-cut 140g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 148 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Crunchips
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Podmarka: X-Cut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane grubo krojone o smaku sera i cebuli.
Marka: Crunchips
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Energia
2165 kJ / 519 kcal
Tłuszcz
32 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,7 g
Węglowodany
50 g
w tym cukry
0,9 g
Błonnik
4,3 g
Białko
5,7 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, olej słonecznikowy (31 %), sól, cebula w proszku, słodka SERWATKA w proszku (z MLEKA), SER w proszku,
natka pietruszki, dekstroza, cukier, aromat (zawiera produkty MLECZNE), EKSTRAKT drożdżowy, barwnik: EKSTRAKT z papryki,
żywność barwiąca: EKSTRAKT z kurkumy
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, na oleju słonecznikowym, bez konserwantów

Storck-Śmiejżelki owocowe jabłkominki 90g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 92 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe wzbogacone witaminami
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1429 kJ/336 kcal
Tłuszcz
<0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
77,8 g
w tym cukry
60,2 g
Białko
4,2 g
Sól
0,26 g
Zawartość witamin na 100 g
Niacyna
15,6 mg
Witamina E
10,3 mg
Kwas pantotenowy
7,4 mg
Witamina B6
1,5 mg
Biotyna
50 µg
Witamina B12
2,2 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, sok owocowy (5%) z zagęszczonego soku owocowego (jabłko, czarny bez), żelatyna, kwas (kwas
cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas MLEKOWY), regulator kwasowości: jabłczany sodu, aromaty, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy,
koncentrat barwiący ze spiruliny, witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, biotyna, witamina B12

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy i witaminy, witaminy dla rodziny -> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy, Witamina B6, Biotyna,
Witamina B12

Lays - Chipsy fromage 140g.

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Opis produktu: Chrupiące chipsy Lay's powstają z wyselekcjonowanych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy i pysznie
przyprawiamy. Każdy dzień smakuje lepiej z Lay's!.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane o smaku śmietankowego serka z ziołami.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna
2275 kJ
Wartość energetyczna
546 kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy nasycone
24.3 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
1,9 g
Błonnik
4,2 g
Białko
6,3 g
Sól
1,7 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 4-5 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 682 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący [sól,
serwatka w proszku z MLEKA, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, guanylan disodowy), cukier, cebula w proszku, glukoza,
aromaty (zawierają białka MLEKA), pietruszka w proszku, ser w proszku z MLEKA, przyprawy i zioła]
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Kotwica - Smalec z cebulą i boczkiem 250 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, GORCZYCĘ, MLEKO, JAJA, SELER, SOJĘ, RYBY, MIĘCZAKI, SKORUPIAKI

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Smalec z cebulą i boczkiem
Marka: Kotwica
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
3548 kJ/ 852 Kcal
Tłuszcz
91,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone33 g
Węglowodany
1,9 g
- w tym cukry
0,4 g
Białko
8,1 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Tłuszcz wieprzowy 60%, mięso wieprzowe 27%, cebula 8%, jabłko, boczek wieprzowy 1%, sól, morela suszona (zawiera
SO2), śliwka suszona (zawiera SO2), czosnek suszony (zawiera SO2), przyprawy

Przechowywanie i stosowanie

Mullermilch -Caramel cookies. napój mleczny. 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 420 g

Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera MLEKO
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny o smaku ciasteczkowo-czekoladowym-karmelowym, wzbogacony o witaminy.
Pasteryzowany.
Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
304 kJ / 72 kcal
Tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,0 g
Węglowodany
11,0 g
w tym cukry
10,4 g
Białko
3,3 g
Sól
0,15 g
Witamina E
2,9 mg (24%*)
Witamina B6
0,28 mg (20%*)
Ryboflawina
0,35 mg (25%*)
Tiamina
0,23 mg (21%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MAŚLANKA, glukoza, 2,5% czekolada w proszku (cukier, KAKAO w proszku), cukier,
skrobia modyfikowana, 0,1% syrop cukru skarmelizowanego (cukier, woda, syrop glukozowy), aromat, sól, stabilizator: karagen, witamina
E, tiamina, RYBOFLAWINA, witamina B6
Pozostale informacje: 400 g / 378 ml e,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Najlepiej pić schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: witaminy E, B6, B2, B1

4 Move - Napój izotoniczny pomarańczowy 0.75L
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 788 g
Opis produktu: Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Marka standaryzowana: 4Move
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Professional
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku pomarańczowym z dodatkiem witamin (niacyna, witamina B6,
witamina B12). Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: 4Move
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
93 kJ / 22 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,1 g
w tym cukry
3,8 g
Białko
0g
Sól
0,14 g
Niacyna
2,4 mg (15%*)
Witamina B6
0,21 mg (15%*)
Witamina B12
0,38 µg (15%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: cytryniany sodu, naturalny aromat
pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, substancje KONSERWUJĄCE: sorbinian potasu, benzoesan sodu, substancje słodzące:
acesulfam K, aspartam, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej, barwniki: tartrazyna (może mieć szkodliwy wpływ
na aktywność i skupienie uwagi u dzieci), żółcień pomarańczowa FCF (może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u
dzieci), witaminy: niacyna, witamina B6, witamina B12, Osmolalność: 276 mOsm/kg H2O
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie

Kupiec - Kasza manna błyskawiczna 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 410 g

Logotypy stron trzecich cd: Jakość sprawdzona, Produkcja kontrolowana TÜV Rheinland - www.tuv.com
Zalecenia dla alergikow: PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Kupiec
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kasza manna błyskawiczna
Marka: Kupiec
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1474 kJ
Wartość energetyczna
348 kcal
Tłuszcz
1,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
74 g
w tym cukry
0,1 g
Błonnik
2,5 g
Białko
8,7 g
Sól
<0,01 g
Opakowanie 400 g zawiera 16 porcji
1 porcja (~25 g)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) 369 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kasza manna (z PSZENICY) 100%
Pozostale informacje: Jedna porcja dostarcza (~25 g): energia 369 kJ 87 kcal 4%*, w 100 g: 1474 kJ / 348 kcal , *% RWS, *Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal),
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzenia:, 1. Odpowiednią ilość kaszki wsypać do gorącego mleka lub wody. 2. Doprowadzić
do wrzenia cały czas mieszając. Gotować ok. 3 minut. Doprawić do smaku. Zalecane proporcje:, Gęsta: 2,5 łyżki na szklankę płynu,

Płynna: 2,5 łyżki na 2 szklanki płynu,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: #ZdrowaRadoscZycia.

Secpol- Sękacz królewski 70 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 84 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Secpol
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sękacz - ciasto biszkoptowo-tłuszczowe wypiekane na rożnie, pokrojone w porcje.
Marka: Secpol
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze do +18°C.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1802 kJ / 431 kcal
Tłuszcz
23,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,9 g
Węglowodany
45,4 g
- w tym cukry
21,5 g
Białko
8,1 g
Sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: JAJA, margaryna (olej rzepakowy, woda, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), cukier, mąka PSZENNA, proszek MLECZNY, skrobia PSZENNA, skrobia ziemniaczana, sól, aromat, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, substancja spulchniająca: wodorowęglan amonu, regulator kwasowości: kwas mlekowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nie zawieram tłuszczu palmowego, pokrojony, podziel się!, Doceń polskie - Top Produkt

Batat - Ziemniaki słodkie bataty* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ziemniaki słodkie czyli Bataty to źródło węglowodanów oraz beta karotenu, któremu zawdzięczają swój intensywnie
pomarańczowy miąższ. Dodatkowo mają niski indeks glikemiczny. Uznawane są za zdrowsze od tradycyjnych ziemniaków. Idealnie
sprawdzają się w leczeniu oskrzeli i płuc, posiadają właściwości przeciwzapalne
Pochodzenie: Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ziemniaki - słodkie na wagę
Marka: Ziemniaki
Przechowywanie: Dla zachowania dłuższej świeżości proponujemy przechowywać je w ciemnym i chłodnym miejscu. Nie należy
przechowywać w lodówce

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniak słodki

Przechowywanie i stosowanie

Cebula - Eko siatka 500g
Opis Produktu
Opis produktu: Kaliber 30+

Podmarka: Polskie Rolnictwo Ekologiczne

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cebula EKO
Marka: Ekologiczny stragan

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cebula EKO

Przechowywanie i stosowanie

Old Spice - Original dezodorant w sprayu dla mężczyzn 125 ml

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 132 g

Opis produktu: Gdyby Twój dziadek go nie używał, pewnie nie byłoby Cię na świecie. Old Spice Original to jedyny w swoim rodzaju
zapach doświadczonych mężczyzn – używany od pokoleń. Jak dobrze pachnieć. Po prostu zaufaj instynktowi swoich przodków. Wybierz
dezodorant w sprayu Old Spice. Wybierz zapach męskości.
Marka standaryzowana: Old Spice
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wielka Brytania
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wielka Brytania, Zapakowano w - Wielka Brytania

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Old Spice
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z
dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad
otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie
wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. Używać w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Unikać świadomego wdychania. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną
skórę. W razie podrażnień przerwać stosowanie. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast
przepłukać je wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Alcohol Denat.Butane, ISOBUTANE, Propane, Methyl Cyclodextrin, Aqua, Parfum, Limonene, Linalool, Eugenol, Geraniol,
Citronellol, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Cinnamyl Alcohol, Citral, Benzyl Benzoate

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Cudowny zapach Old Spice sprawi, że na zawsze zapadniesz w pamięć – po prostu staniesz się centrum wszechświata,
Dezodorant Old Spice jest jak pole siłowe, które nie pozostawia białych śladów ani żółtych plam, Dezodorant Old Spice działa przez cały
dzień, bo Twoje ciało zwykle potrzebuje całodniowej ochrony, Technologia zapewniająca niesłabnący zapach, który chcesz bez przerwy
czuć

Old Spice - Whitewater dezodorant w sprayu 125 ml
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 132 g
Opis produktu: Mówi się, że woda jest najpotężniejszym żywiołem na Ziemi. Chociaż często słyszymy to stwierdzenie, nie jest ono
prawdziwe, bo woda z pewnością nie ma mocy wzbogaconego uranu. Nie zmienia to jednak faktu, że zapach Old Spice Whitewater
uznawany jest przez naukowców za kwintesencję świeżości. Przynajmniej przez tych, którzy wiedzą, jak dobrze pachnieć. Dezodorant
Old Spice pomoże Ci pozbyć się przykrego zapachu pod pachami. Postaw na dezodorant Old Spice i udowodnij, że jego odświeżający
zapach to brakujące ogniwo w równaniu męskości.
Marka standaryzowana: Old Spice
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wielka Brytania
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wielka Brytania, Zapakowano w - Wielka Brytania

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Old Spice
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z
dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad
otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie
wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. Używać w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Unikać świadomego wdychania. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną
skórę. W razie podrażnień przerwać stosowanie. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast
przepłukać je wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Alcohol Denat.Butane, ISOBUTANE, Propane, Parfum, Methyl Cyclodextrin, Aqua, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal,
Citronellol, Geraniol, Benzyl Salicylate, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Citral, Eugenol, Cinnamal

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Cudowny zapach Old Spice sprawi, że na zawsze zapadniesz w pamięć – po prostu staniesz się centrum wszechświata,
Dezodorant Old Spice jest jak pole siłowe, które nie pozostawia białych śladów ani żółtych plam, Dezodorant Old Spice działa przez cały
dzień, bo Twoje ciało zwykle potrzebuje całodniowej ochrony, Technologia zapewniająca niesłabnący zapach, który chcesz bez przerwy
czuć

Old Spice - Original dezodorant w sztyfcie dla mężczyzn 50 ml
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 94 g
Opis produktu: Gdyby Twój dziadek go nie używał, pewnie nie byłoby Cię na świecie. Dezodorant w sztyfcie Old Spice Original to
niewątpliwie zapach doświadczonych mężczyzn – używany od pokoleń. Jak dobrze pachnieć. Po prostu zaufaj instynktowi swoich
przodków. Wybierz dezodorant dla mężczyzn, który pomoże Ci pozbyć się nieprzyjemnego zapachu i sprawi, że Twoje pachy będą
pachniały jak dzika, szalona przygoda na obcym lądzie. Wybierz zapach męskości.
Marka standaryzowana: Old Spice
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Old Spice
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. W razie
podrażnień przerwać stosowanie. Może zawierać Benzyl Alcohol.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Dipropylene Glycol, Aqua, Propylene Glycol, Sodium Stearate, Poloxamine 1307, PPG-3 Myristyl Ether, Parfum, Tetrasodium
EDTA, Limonene, Linalool, Eugenol, Geraniol, Citronellol, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Cinnamyl Alcohol, Citral, Benzyl Benzoate,
Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl HYDROXYHYDROCINNAMATE, CI 60725, CI 61565

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Cudowny zapach Old Spice sprawi, że na zawsze zapadniesz w pamięć – po prostu staniesz się centrum wszechświata,
Dezodorant Old Spice jest jak pole siłowe, które nie pozostawia białych śladów ani żółtych plam, Dezodorant Old Spice działa przez cały
dzień, bo Twoje ciało zwykle potrzebuje całodniowej ochrony, Technologia zapewniająca niesłabnący zapach, który chcesz bez przerwy
czuć

Old Spice - Whitewater dezodorant w sztyfcie dla mężczyzn 50 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 94 g
Opis produktu: Mówi się, że woda jest najpotężniejszym żywiołem na Ziemi. Chociaż często słyszymy to stwierdzenie, nie jest ono
prawdziwe, bo woda z pewnością nie ma mocy wzbogaconego uranu. Nie zmienia to jednak faktu, że zapach Old Spice Whitewater
uznawany jest przez naukowców za kwintesencję świeżości. Przynajmniej przez tych, którzy wiedzą, jak dobrze pachnieć. Dezodorant
Old Spice pomoże Ci pozbyć się nieprzyjemnego zapachu pod pachami. Już dziś postaw na dezodorant Old Spice i udowodnij, że ten

odświeżający zapach to brakujące ogniwo w równaniu męskości.
Marka standaryzowana: Old Spice
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Old Spice
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. W razie podrażnień przerwać stosowanie.
CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Dipropylene Glycol, Aqua, Propylene Glycol, Sodium Stearate, Poloxamine 1307, PPG-3 Myristyl Ether, Parfum, Tetrasodium
EDTA, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Geraniol, Benzyl Salicylate, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Citral, Eugenol,
Cinnamal, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl HYDROXYHYDROCINNAMATE, CI 60725, CI 61565

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Cudowny zapach Old Spice sprawi, że na zawsze zapadniesz w pamięć – po prostu staniesz się centrum wszechświata,
Dezodorant Old Spice jest jak pole siłowe, które nie pozostawia białych śladów ani żółtych plam, Dezodorant Old Spice działa przez cały
dzień, bo Twoje ciało zwykle potrzebuje całodniowej ochrony, Technologia zapewniająca niesłabnący zapach, który chcesz bez przerwy
czuć

Wasa - Pieczywo chrupkie z błonnikiem 230g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 254 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ŻYTO - Zawiera, SEZAM - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Wasa
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Wasa

Oswiadczenia zywieniowe: bogate w błonnik.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Magnez
Cynk
Żelazo
Miedź
Ilość kromek: ok. 23
***NRV = Referencyjne wartości odżywcze
**RWS = referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
kcal)

Średnie wartości odżywcze Na 100 g
1396 kJ/333 kcal
5,0 g
1,0 g
46 g
2,0 g
26 g
13 g
1,10 g
Na 100 g / % NRV***
200 mg / 53 %
5 mg / 50 %
6 mg / 43 %
0,6 mg / 40 %
Średnie wartości odżywcze Na kromkę (ok. 10
g)
140 kJ/33 kcal
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pełnoziarnista mąka ŻYTNIA (57 g*), otręby PSZENNE (27 g*), płatki OWSIANE (13 g*), NASIONA SEZAMU (7,9 g*),
kiełki PSZENICY, sól, *w g na 100 g produktu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z pieczonym sezamem i płatkami owsianymi, 70 % pełnoziarniste, bogate w błonnik

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Michaś - Tort czekoladowy* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać inne ORZECHY
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tort biszkoptowy z masą kakaową 37% i ganachem 12%
Marka: Zakład cukierniczy Michaś
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1820,96 kJ/ 434 Kcal
Tłuszcz
28,58 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 15,48 g
Węglowodany
40,47 g
- w tym cukry
28,98 g
Białko
3,63 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Margaryna (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, KOKOSOWY, częściowo utwardzony palmowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory
(E471, E475), regulator kwasowości E330), ciasto biszkoptowe (cukier, mąka PSZENNA, skrobia, preparat emulgujący (skrobia, emulgator: E475, E471),
glukoza, substancje spulchniające: E450(i), E500(ii); skrobia modyfikowana, emulgator: E471, sól), masa JAJOWA pasteryzowana, woda, polewa
KAKAOWA (cukier, olej roślinny (palmowy) i tłuszcz roślinny (shea), odtłuszczone KAKAO w proszku 16%, emulgator: LECYTYNA SOJOWA, wanilina),
cukier puder, krem roślinny (woda, częściowo utwardzony olej z ziaren palmowych, cukier, stabilizatory: E420, E460 i E466, emulgatory: E472b, E322 i
E471, BIAŁKA MLEKA, sól, aromat, regulatory kwasowości: E340 i E331), posypka (cukier, całkowicie uwodornione tłuszcze roślinne (z ziaren palmowych),
odtłuszczone KAKAO w proszku (16%), emulgator E322(SOJA), syrop glukozowy, aromat (wanilina)), cukier, cukier wanilinowy (cukier, etylowanilina),
proszek MLECZNY (BIAŁKA SERWATKOWE, glukoza), polewa biała (cukier, tłuszcz roślinny i olej roślinny (palmowy i shea), odtłuszczone MLEKO w
proszku, emulgator LECYTYNA SOJOWA, sól, wanilina), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat rumowy, aromat pomarańczowy, aromat
cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan- Kurczak tuszka 1.5 kg - produkt ważony, opak ok. 1.5kg
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Tuszka kurczaka, bez podrobów, świeża, klasa A
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać nie dłużej niż 24 godziny
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kurczak tuszka
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -1'C do 4'C

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Good Food - Wafle kukurydziane Corn Cakes, cienkie 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 119 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-024-007
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Jeśli uwielbiasz przekąski, a zarazem chcesz się zdrowo odżywiać, łatwo to pogodzić: po prostu musisz spróbować pysznych wafli
kukurydzianych Good Food. Produkowane są z najwyższej jakości pełnoziarnistej kukurydzy, a specjalny sposób ich wypieku pozwala zachować wszystkie jej
cenne właściwości odżywcze. Nie zawierają glutenu, są niskotłuszczowe, zawartość cukrów jest bardzo niska, a jeden wafel to tylko 19 kalorii! Ziarno kukurydzy
jest doskonałym źródłem cennego błonnika pokarmowego. Skosztuj extra cienkich, naturalnych wafli z dodatkiem soli morskiej do smaku i chrup do woli bez
wyrzutów sumienia.

Marka standaryzowana: Good Food
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle Extra cienkie kukurydziane z solą morską.
Marka: Good Food
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1607 kJ
Wartość energetyczna
380 kcal
Tłuszcz
2,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,4 g
Węglowodany
76 g
w tym cukry
1,5 g
Błonnik
7,1 g
Białko
9,3 g
Sól
0,78 g
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) 5 g (porcja=1 wafel)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pełnoziarnista kukurydza 51%, grys kukurydziany, sól morska 0,75%

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: 7,1% błonnika

Dawtona - Ketchup łagodny 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 544 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera
Marka standaryzowana: Błonie
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ketchup łagodny.
Marka: Błonie
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
403 kJ/95 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
22 g
w tym cukry
21 g
Błonnik
0,8 g
Białko
1,0 g
Sól
2,8 g
Opakowanie zawiera 25 sugerowanych porcji produktu.
Wartość odżywcza produktu w porcji 20 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 81 kJ/19 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory (168 g pomidorów na 100 g ketchupu), cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, ocet spirytusowy, sól, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat (zawiera SELER), przyprawy, substancja KONSERWUJĄCA: benzoesan sodu

Przechowywanie i stosowanie

Dawtona - Ketchup pikantny 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 546 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera
Marka standaryzowana: Błonie
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ketchup pikantny.
Marka: Błonie
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
403 kJ/95 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
22 g
w tym cukry
21 g
Błonnik
0,8 g
Białko
1,0 g
Sól
2,8 g
Opakowanie zawiera 25 sugerowanych porcji produktu.
Wartość odżywcza produktu w porcji 20 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 81 kJ/19 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory (168 g pomidorów na 100 g ketchupu), cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, ocet spirytusowy, sól, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat (zawiera SELER), przyprawy, substancja KONSERWUJĄCA: benzoesan sodu

Przechowywanie i stosowanie

Sanel - Pumeks biały sztuka
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Atest PZH.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pumeks biały

Marka: Sanel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Aviko - Frytki super długie 600g
Opis Produktu

Opis produktu: Dlaczego tak kochasz nasze frytki?. Aviko Super Long - to najdłuższe z naszych frytek, o pięknej, złocistej barwie i niezwykle chrupiącej
skórce. Powstały z najwyższej jakości ziemniaków. Idealne jako pyszna przekąska, doskonałe również do dipowania. Przygotowywane w piekarniku, bez użycia
tłuszczu. Frytki Aviko Super Long wprawiają w świetny nastrój, podczas spotkań w gronie znajomych.
Marka standaryzowana: Aviko

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w: patrz kod w dacie przydatności do spożycia: P=Polska, N=Holandia, D=Niemcy, B=Belgia.
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Piekarnik: 220°C; 15-20 minut. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bardzo długie frytki, wstępnie podsmażone i głęboko zamrożone.
Marka: Aviko
Przechowywanie: Produkt głęboko mrożony. Chronić przed rozmrożeniem. Produkt rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego
zamrożenia. -6°C 1 tydzień, -12°C 1 miesiąc, -18°C najlepiej spożyć przed: patrz data na opakowaniu.
Wartości odżywcze
dla 100 g
Wartość energetyczna
696 kJ / 166 kcal
Tłuszcz
4,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
26,4 g
- w tym cukry
0,4 g
Błonnik
2,5 g
Białko
2,5 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie

SORAYA - Żel pod prysznic i szampon 2w1 dla dzieci z wyciągiem z owsa 1 l
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: NIE ZAWIERA PARABENÓW

Opis produktu: Delikatny, kremowy żel pod prysznic i szampon 2w1 dla dzieci. Kremowa piana z wyciągiem z owsa delikatnie myje i
pielęgnuje skórę, a świeży owocowy zapach zachęca do zabawy. Czysta przyjemność dla całej rodziny. Inspiruje nas niepowtarzalność
przyrody: od białych nocy na północy po słoną bryzę na zachodzie, od cudownie kwiecistych łąk po przepiękne lasy jodłowe.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żel pod prysznic i szampon 2w1 dla dzieci z wyciągiem z owsa.
Marka: Soraya
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: pH 5,5

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-4 Rapeseedamide, Sodium Chloride, Lauryl Glucoside,
Phenoxyethanol, Styrene/Acrylates Copolymer, Glycerin, Parfum, Coco-Glucoside, Citric Acid, Avena Sativa Kernel Extract, Butylene
Glycol, Benzoic Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, CI 42090, CI17200.
Przygotowanie i stosowanie: Niewielką ilość żelu nanieś na wilgotną skórę i włosy. Po umyciu dokładnie spłucz wodą. Gdy produkt
dostanie się do oczu, przemyj je wodą.

Przechowywanie i stosowanie

BioSaurus - Ekologiczne pieczone chrupki kukurydziane o smaku ketchupowym 50 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 54 g

Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - SK-BIO-002, Rolnictwo UE, Znak przekreślonego kłosa - SK-001-008
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera
Marka standaryzowana: BioSaurus
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne pieczone chrupki kukurydziane o smaku ketchupowym.
Marka: BioSaurus

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1968 kJ/ 469 kcal
Tłuszcz
20,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,5 g
Węglowodany
62 g
w tym cukry
4,3 g
błonnik
3,5 g
Białko
7,3 g
Sól
0,5 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) 25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kukurydza* 75% [mąka* i/lub ziarna*], olej słonecznikowy*, przyprawa ketchupowa* 5% (pomidor*, cukier*, sól, proszek
cytrynowy*, maltodekstryna*, cebula*, wyciąg z drożdży*, przyprawy* [czosnek*, pieprz*, goździki*, cynamon*], olej
słonecznikowy*), *Składniki pochodzące z upraw ekologicznych

Przechowywanie i stosowanie

BioSaurus - Ekologiczne pieczone chrupki kukurydziane o smaku serowym 50 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 54 g

Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - SK-BIO-002, Rolnictwo UE, Znak przekreślonego kłosa - SK-001-009
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: BioSaurus
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne pieczone chrupki kukurydziane o smaku serowym.
Marka: BioSaurus

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1933 kJ/461 kcal
Tłuszcz
20,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,5 g
Węglowodany
59,3 g
w tym cukry
3,5 g
błonnik
3,7 g
Białko
7,8 g
Sól
1,3 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) 25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kukurydza* 75% [mąka* i/lub ziarna*], olej słonecznikowy*, przyprawa serowa* 5% (cebula*, maltodekstryna*, sól, SER
CHEDDAR*, cukier*, ODTŁUSZCZONE MLEKO W PROSZKU*, papryka*, ekstrakt drożdżowy (z kukurydzy*), czosnek*,
kurkuma*, proszek cytrynowy*, pieprz*, olej słonecznikowy*), *Składniki pochodzące z upraw ekologicznych

Przechowywanie i stosowanie

Adidas - Antyperspirant w sprayu dla mężczyzn 150 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 148 g

Opis produktu: Jeśli sport jest Twoją pasją, miłością lub całym życiem, produkty z serii adidas Bodycare otworzą przed Tobą nowe
możliwości! Bądź gotowy. Nigdy nie wiesz, jak intensywny będzie Twój dzień. Właśnie dlatego potrzebujesz antyperspirantu, który
dotrzyma Ci tempa i dopasuje się do rytmu Twojego dnia. Antyperspirant w aerozolu adidas Climaccol zawiera aktywowane podczas ruchu
kapsułki świeżości, które zapewniają 48h ochrony. Wykorzystano w nim technologię kapsułek pękających pod wpływem dotyku i wilgoci,
dzięki czemu możesz cieszyć się długotrwałym uczuciem świeżości. Im większy wysiłek, tym intensywniejsze działanie. Odkryj
prawdziwe znaczenie skuteczności w ruchu po użyciu antyperspirantu w sprayu adidas Climacool opracowanego dla mężczyzn
poszukujących długotrwałej ochrony, która dotrzyma im tempa i dopasuje się do intensywnego rytmu ich dnia. - Antyperspirant w sprayu
dla mężczyzn 150 ml. - Z kapsułkami świeżości aktywowanymi podczas ruchu. - 48h ochrony. - Chłodny, odświeżający zapach z nutami
mandarynki, mięty i drzewa sandałowego. - Dermatologicznie przebadana formuła utrzymująca odpowiednie pH skóry.
Marka standaryzowana: Adidas
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w UE.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Adidas
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Skrajnie łatwopalny aerozol. UWAGA! Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić
przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po
zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,
iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Chronić przed dziećmi. Nie używać, gdy naskórek jest uszkodzony.
Zaprzestać stosowania, jeżeli wystąpi podrażnienie skóry. Nie wdychać. Nie rozpylać w pobliżu oczu i twarzy. Nie używać do higieny
intymnej. Używać jedynie zgodnie ze wskazówkami.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: BUTANE-ISOBUTANE-PROPANE, Cyclopentasiloxane, Aluminum Chlorohydrate, C12-15 Alkyl Benzoate,
Parfum/Fragrance, Disteardimonium Hectorite, Dimethicone, Caesalpinia Spinosa Gum, Hydrogenated Polydecene, Sorbitan Sesquioleate,
Sodium Starch Octenylsuccinate, Sucrose Stearate, Mannitol, Silica, Coumarin, Linalool, Hydrated Silica, Gossypium Herbaceum (Cotton)
Powder, Citric Acid, BHT, Sodium Ascorbate, Calcium Disodium EDTA
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem - Rozpylać z odległości 15 cm od ciała,

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Serek Wiejski z ananasem 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera

Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek Wiejski z ananasem
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
464 kJ/110 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
10 g
Białko
8,6 g
Sól
0,50 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG ziarnisty, ŚMIETANKA pasteryzowana, wsad ananasowy (cukier, ananas 7% w serku, zagęszczony sok z
cytryny, aromat, barwniki: kurkumina, ekstrakt z papryki), sól, białka MLEKA
Zawartosc opakowania: 120 g serka + 30 g wsadu ananasowego
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO

Bella - Podpaski higieniczne 20 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 136 g
Opis produktu: Oddychające podpaski higieniczne. Pokryte włókniną softiplait. Produkt z atestem NIZP-PZH.
Marka standaryzowana: Bella
Pochodzenie: Polska. Europa. UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Bella

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Produkt zawiera plastik.

Przechowywanie i stosowanie

Drożdżówka z serem 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZECHY, SOJĘ I NASIONA SEZAMU

Opis produktu: Tradycyjne drożdżowe bułeczki z nadzieniem serowym i lukrem cytrynowym. Pieczywo produkowane z ciasta głęboko
mrożonego
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Drożdżówka z serem
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do 20'C. Przechowywać w suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, nadzienie (SER TWAROGOWY 14,2%*, woda, cukier, BIAŁKO JAJA, skrobia modyfikowana,
SERWATKA w proszku (z MLEKA), MLEKO w proszku pełne, aromat, barwnik: karoteny),woda, cukier, olej rzepakowy, tłuszcz
palmowy, drożdże, SERWATKA w proszk (z MLEKA), ŻÓŁTKA JAJA, sól, BIAŁKA MLEKA, barwnik: karoteny, aromat. *procentowa zawartość w produkcie

Przechowywanie i stosowanie

Drożdżówka z jabłkiem 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZECHY, SOJĘ I NASIONA SEZAMU

Opis produktu: Tradycyjne drożdżowe bułeczki z nadzieniem jabłkowym. Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Drożdżówka z jabłkiem
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, nadzienie (jabłko prażone 25,7%, cukier, skrobia modyfikowana, cynamon), woda, cukier, olej rzepakowy,
tłuszcz palmowy, drożdże, SERWATKA w proszku (z MLEKA), ŻÓŁTKA JAJ, sól, BIAŁKA MLEKA, aromat, karoteny-barwnik

Przechowywanie i stosowanie

Drożdżówka z budyniem 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZECHY, SOJĘ I NASIONA SEZAMU

Opis produktu: Tradycyjne drożdżowe bułeczki z budyniem. Ciasto ma zapach wanilii, a budyń rozpływa się w ustach. Pieczywo
produkowane z ciasta głęboko mrożonego
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Drożdżówka z budyniem
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do 20'C. Przechowywać w suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, krem budyniowy 26,2%, (woda, cukier, skrobia modyfikowana, BIAŁKO JAJ, SERWATKA w proszku (z
MLEKA), MLEKO w proszku, syrop glukozowy w proszku (z PSZENICY), alginiany sodu-substancja zagęszczająca,difosforanystabilizator, karoteny-barwnik, aromat), woda, cukier, olej rzepakowy, tłuszcz palmowy, drożdże, SERWATKA w proszku (MLEKA),
ŻÓŁTKA JAJ, sól, BIAŁKA MLEKA, aromat, karoteny-barwnik

Przechowywanie i stosowanie

Hochland - Tost ser kremowy topiony w plastrach 130g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 136 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Idealny w połączeniu z gorącym, chrupiącym pieczywem, wyrazisty ser Tost nada charakteru każdej zapiekance, grzance
a nawet... pizzy z ananasem!. Inspiracji szukaj na kremowe.hochland.pl.
Marka standaryzowana: Hochland
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser kremowy topiony w plastrach.
Marka: Hochland
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Bogaty w wapń. Źródło białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
Wapń

w 100 g:
1121 kJ/ 270 kcal
20 g
13 g
5,4 g
5,4 g
17 g
2,6 g
529 mg (66% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
kcal))

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER (52%), odtłuszczone MLEKO (35%), odtłuszczone MLEKO w proszku, MASŁO, BIAŁKA MLEKA, sole emulgujące:
E452 i E339, aromat naturalny (zawiera MLEKO), sól, barwniki: EKSTRAKT z papryki i karoteny
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalne składniki, bez konserwantów, bogaty w wapń, źródło białka, Hochland gwarancja jakości

Hochland - Emmentaler ser kremowy w plastrach 130g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 134 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Naturalność i jakość składników jest dla nas równie ważna, co doskonały smak naszych serów. Wykwintny i pełen smaku

ser Emmentaler. Doskonały do serowych przysmaków: kanapek, zapiekanek i... omletów!. Inspiracji szukaj na www.hochland.pl.
Marka standaryzowana: Hochland
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser kremowy topiony w plastrach z Emmentalerem.
Marka: Hochland
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Bogaty w wapń. Źródło białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
1075 kJ/ 259 kcal
tłuszcz
19 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone13 g
węglowodany
5,9 g
w tym cukry
5,9 g
białko
16 g
sól
2,7 g
wapń
474 mg (59% RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER 51% (w tym 2% SERA Emmentaler), odtłuszczone MLEKO, odtłuszczone MLEKO w proszku, MASŁO, BIAŁKA
MLEKA, sole emulgujące: E452 i E339, sól, aromat SERA (zawiera MLEKO), barwnik: annato
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalne składniki, bez konserwantów, bogaty w wapń, źródło białka, Hochland gwarancja jakości
Dodatkowe informacje: Wygraj w loterii Hochland. 5 x Jeep Renegade. Codziennie 25 x 100 zł. Przyjmowanie zgłoszeń: 11.02.2020 06.04.2020. Sprzedaż promocyjna trwa od 15.12.2019. Zachowaj promocyjne opakowanie. Loteria Hochland. Codziennie do wygrania 25 x
100 zł, a w głównym losowaniu 5 aut Jeep Renegade!. Wejdź na www.loteria-hochland.pl. Zarejestruj kod spod zdrapki. Sprawdź, czy
wygrywasz 100 zł i weź udział w losowaniu jednego z pięciu aut Jeep Renegade. Regulamin loterii dostępny na www.loteria-hochland.pl.

ZIAJA - Wazelina biała kosmetyczna 30 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 36 g
Opis produktu: Ma działanie natłuszczające i ochronne. Skutecznie zapobiega wysuszaniu skóry. Doskonale regeneruje uszkodzony
naskórek.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wazelina biała kosmetyczna
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Petrolatum
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Niewielką ilość nanieść na skórę.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: preparat testowany dermatologicznie i alergologicznie

Bic - Ołówek grafitowy z żywicy syntetycznej z gumką HB2 4 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 32 g
Opis produktu: - Nie kaleczy, nawet jeśli się złamie. - Odporny na gryzienie. - Grafit odporny na uderzenia. Wykonany w 50% z
materiałów z odzysku (udział w całkowitej wadze produktu).
Marka standaryzowana: Bic
Podmarka: Evolution
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezdrzewny ołówek grafitowy (z żywicy syntetycznej) z gumką.
Marka: BiC

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Haribo - Jelly Beans 175g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 178 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, PSZENICA - Może zawierać

Marka standaryzowana: Haribo
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Draże cukrowe z żelowym nadzieniem (60%).
Marka: Haribo
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna:
Tłuszcz:
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:
Węglowodany:
w tym cukry:

na 100 g
1595 kJ/375 kcal
<0,5 g
<0,1 g
93 g
66 g

Białko:

<0,5 g

Sól:
0,03 g
Opakowanie zawiera 7 porcji.
RI* na porcję (25 g)
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 5%
RI* = Referencyjna wartość spożycia.
<1%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, skrobia, kwas: kwas cytrynowy, koncentraty owocowe i roślinne: jabłko, cytryna, hibiskus,
marchew, krokosz, spirulina, aromat, substancja glazurująca: wosk carnauba, substancja zagęszczająca: guma arabska, syrop z cukru
inwertowanego

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.haribo.com.

Auchan - Smoothie gruszka. jabłko. Banan 250g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Źródło witaminy C
Rozszerzona nazwa produktu: Sok wieloowocowy przecierowy z dodatkiem witaminy C. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Smak charakterystyczny dla użytych składników, może się nieznacznie różnić w zależności od pory
roku. Występujący osad jest zjawiskiem naturalnym. Jednolity płyn z wyczuwalnymi drobinami miąższu owoców
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Smoothie gruszka, jabłko, banan
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 10°C. Chronić przed światłem
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Węglowodany

w 100 g
261 kJ/ 62 Kcal
<0,5 g

- w tym cukry

<0,5 g

Tłuszcz
14,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12,9 g
Błonnik
2,7 g
Białko
0,6 g
Sól
<0,01 g
Witamina C
9,6 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Przecier gruszkowy 60%, sok jabłkowy NFC 30%, przecier bananowy 10%, witamina C

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Smoothie jabłko. banan. Marchew 250g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Źródło witaminy C

Rozszerzona nazwa produktu: Sok wieloowocowy przecierowy z dodatkiem witaminy C. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Smak charakterystyczny dla użytych składników, może się nieznacznie różnić w zależności od pory
roku. Występujący osad jest zjawiskiem naturalnym. Jednolity płyn z wyczuwalnymi drobinami miąższu owoców
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Smoothie jabłko, banan, marchew
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 10°C. Chronić przed światłem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
246 kJ/ 59 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,5 g

Węglowodany

13,4 g

- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witamina C

10,2 g
3,9 g
0,6 g
<0,01 g
9,6 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok jabłkowy NFC 35%, przecier jabłkowy 25%, przecier bananowy 20%, przecier marchwiowy 20%, witamina C

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Smoothie jabłko. śliwka. Aronia 250g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Źródło witaminy C

Rozszerzona nazwa produktu: Sok wieloowocowy przecierowy z dodatkiem witaminy C. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Smak charakterystyczny dla użytych składników, może się nieznacznie różnić w zależności od pory roku. Występujący
osad jest zjawiskiem naturalnym. Jednolity płyn z wyczuwalnymi drobinami miąższu owoców

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Smoothie jabłko, śliwka, aronia
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 10°C. Chronić przed światłem

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok jabłkowy NFC 40%, przecier jabłkowy 28,5%, przecier bananowy 15%, przecier śliwkowy 5,5%, przecier z czarnej
porzeczki 3%, witamina C

Przechowywanie i stosowanie

Mlekovita - Mleko kuchmistrza UHT 2% 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1063 g

Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: L
Podmarka: Horeca Line
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko UHT
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: naturalne bogactwo białka - aż 3,4%.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, a po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych nie
dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze
w: 100 ml
Wartość energetyczna
212 kJ
Wartość energetyczna
50 kcal
Tłuszcz
2,0 g
w tym kwasy nasycone
1,3 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
3,4 g
Sól
0,10 g
Zawartość soli wynika z naturalnie występującego sodu. 250 ml

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu 2,0%.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nie tylko dla baristów, naturalne bogactwo białka - aż 3,4%, idealny dodatek do: kawy, deserów, musli, wypieków, kremów

Itamae - Udong Noodles makaron gotowy do podgrzania 200 g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce
Przygotowanie: Makaron Udong włożyć do wrzącej wody i gotować przez 3 minuty.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Japoński makaron(Udong), wstępnie obgotowany
Marka: Ita-San
Przechowywanie: Nieotwarte opakowanie trzymać w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
583 kJ
Wartość energetyczna
137 kcal
Białko
4,9 g
Węglowodany
28 g
- w tym cukry
<0,5 g
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Sól
0,63 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 64%, woda, modyfikowana skrobia z manioku, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, sól, kwas: kwas
MLECZNY, kwas octowy, MLECZAN sodu

Przechowywanie i stosowanie

Kimmy - Algi nori o smaku wasabi 2.7 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Korea

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Algi Nori Wasabi suszone, prażone

Marka: Dongwon
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt z natury jest bogaty w jod. Nadmierne spożycie jodu może być szkodliwe dla zdrowia,
prowadzić o zaburzeń czynności tarczycy i metabolizmu jodu. Maksymalnie należy spożywać 2,7 g alg dziennie/osobę. Ta ilość odpowiada
0,2 mg jodu dziennie
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2223 kJ/ 539 Kcal
Tłuszcz
43 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,3 g
Węglowodany
1,7 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
25 g
Sól
2,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Algi, olej rzepakowy, olej SEZAMOWY, mieszanka przypraw z proszkiem wasabi 1% (olej z GORCZYCY, maltodekstryna,
substancja zagęszczająca (guma arabska), olej palmowy, przeciwutleniacz (ekstrakt z rozmarynu), proszek wasabi

Przechowywanie i stosowanie

Goplana - Jeżyki Classic ciastka 140g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 148 g

Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Jaja - Może zawierać, Orzechy laskowe - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może
zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Pyszne ciasteczko z karmelem, orzechami laskowymi i chrupkami ryżowymi oblane mleczną czekoladą.
Marka standaryzowana: Jeżyki
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbatniki z karmelem 32,3%, orzechami laskowymi, rodzynkami i chrupkami ryżowymi w czekoladzie
mlecznej.
Marka: Jeżyki
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
2007 kJ / 479 kcal
Tłuszcz
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
64 g
- w tym cukry
46 g
Białko
5,3 g
Sól
0,43 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada MLECZNA 35,5% [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne
(palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, serwatka w proszku - z MLEKA, emulgatory - lecytyny SOJOWE i E 476, aromat], mąka
PSZENNA, cukier, syrop glukozowy, syrop cukru inwertowanego, chrupki ryżowe 6,3% (mąka ryżowa, PSZENNA i kukurydziana,
cukier, koncentrat słodu JĘCZMIENNEGO, sól), tłuszcz palmowy, MLEKO zagęszczone, rodzynki (3,3%), ORZECHY LASKOWE
(3,3%), masło (z MLEKA), substancja utrzymująca wilgoć (syrop sorbitolowy), ekstrakt słodowy (z JĘCZMIENIA), skrobia, serwatka w
proszku (z MLEKA), sól, emulgatory (lecytyny SOJOWE, E 471), substancje spulchniające (E 503, E 500, E 450), aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: najeżone bakaliami, oryginalne

Indian - Naleśniki indyjskie 112 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Indie
Przygotowanie: Rozgrzać olej na patelni, naleśniki smażyć pojedynczo przez 3-4 sekundy i nie przewracać podczas smażenia. Następnie
położyć naleśnik na ręczniku papierowym, aby usunąć nadmiar tłuszczu. Poppadums powinny być chrupiące i podawane na ciepło.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: PAPPADUMS- indyjskie naleśniki
Marka: Truly Indian
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1353 kJ
Wartość energetyczna
319 kcal
Białko
25 g
Węglowodany
54 g
- w tym cukry
<0,5 g
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Sól
5g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka z czarnej fasoli 91%, sól, mąka ryżowa, olej kokosowy, regulator kwasowości: węglan wapnia

Przechowywanie i stosowanie

Indian - Naleśniki indyjskie ostre 112 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Indiach
Przygotowanie: Rozgrzać olej na patelni, naleśniki smażyć pojedynczo przez 3-4 sekundy i nie przewracać podczas smażenia. Następnie
położyć naleśnik na ręczniku papierowym, aby usunąć nadmiar tłuszczu. Poppadums powinny być chrupiące i podawane na ciepło.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Poppadums Madras pikantne cienkie, chrupiące naleśniki indyjskie
Marka: Truly Indian
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1359 kJ
Wartość energetyczna
318 kcal
Białko
20 g
Węglowodany
59 g
- w tym cukry
<0,5 g
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Sól
5,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka z fasoli Mungo 89%, sól, pieprz czarny 2%, mąka ryżowa, olej kokosowy, regulator kwasowości: węglan wapnia

Przechowywanie i stosowanie

Celiko - Koncentrat ciasta drożdżowego w proszku. Bezglutenowy 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 206 g

Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może
zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Celiko
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koncentrat ciasta drożdżowego w proszku - do przygotowania słodkich ciast drożdżowych - ciast z
owocami, bab i babeczek, drożdżówek, pączków, racuchów.
Marka: Celiko
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g koncentratu
Wartość energetyczna
1496 kJ / 357 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
85 g
w tym cukry
20 g
Białko
1,5 g
Sól
0,27 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, cukier, skrobia ziemniaczana modyfikowana, mąka ryżowa, substancja
zagęszczająca: pektyny, drożdże suszone (1,5%), sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: + przepis na ciasto z owocami, drożdżówki, racuchy, produkt bezglutenowy

Celiko - Ciasto biszkoptowe bezglutenowe 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 214 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-064-025
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Mleko - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Celiko
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt polski
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koncentrat ciasta biszkoptowego w proszku - do przygotowania biszkoptu, muffinek i babeczek.
Marka: Celiko
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g koncentratu
Wartość energetyczna
1526 kJ/3645 kcal
Tłuszcz
0,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g
Węglowodany
89 g
w tym cukry
32 g
Białko
0g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, cukier

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: + inspirujący przepis, produkt polski

Celiko - Koncentrat ciasta kruchego w proszku. Bezglutenowy 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 208 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-064-027
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Mleko - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Celiko
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Produkt polski
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koncentrat ciasta kruchego w proszku do przygotowania ciasta kruchego, herbatników i ciasteczek.
Marka: Celiko
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g koncentratu
Wartość energetyczna
1515 kJ / 362 kcal
Tłuszcz
0,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g
Węglowodany
87 g
w tym cukry
26 g
Białko
1,7 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia ziemniaczana, cukier, mąka ryżowa, skrobia ziemniaczana modyfikowana, regulator kwasowości: difosforany,
substancja spulchniająca: węglany sodu, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: + inspirujący przepis, produkt polski

Rolnik - Buraki ćwikłowe marynowane. tarte 370 g / 350 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 560 g
Marka standaryzowana: Rolnik
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Buraki ćwikłowe marynowane, tarte. Produkt pasteryzowany.
Marka: Rolnik
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
191 kJ
Wartość energetyczna
45 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
8,0 g
w tym cukry
7,3 g
Białko
1,7 g
Sól
0,41 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: BURAKI ćwikłowe (94 %), ocet spirytusowy, cukier, sól, woda
Pozostale informacje: Pojemność opakowania, 370 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Znajdź nas na. Facebooku.

Tarczyński - Kabanos exclusive serowy 105g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 108 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Zdaniem wielu najlepsza mięsna przekąska na świecie. Tak wysuszone, że nie wymagają przechowywania w lodówce!
Możesz mieć te pyszne kabanosy zawsze przy sobie. podróż, praca, wycieczka, szkoła, film, impreza. Czy wiesz, że... najwyższej jakości
mięso jest źródłem:. dobrze przyswajalnego białka, żelaza, witaminy B12.
Marka standaryzowana: Tarczyński
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wyrób drobiowo-wieprzowy, z dodatkiem sera, drobno rozdrobniony, wędzony, parzony, suszony.
Marka: Tarczyński
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +25°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni. Powstawanie białego nalotu jest
procesem naturalnym i nie ma negatywnego wpływu na jakość produktu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna
2191 kJ / 529 kcal
Tłuszcz
46 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
2,7 g
w tym cukry
1,4 g
Białko
25 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso drobiowe (mięso z kurczaka, mięso z indyka), mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, SER (zawiera MLEKO), skrobia,
sól, przyprawy, EKSTRAKTY przypraw, aromaty (zawierają MLEKO), BIAŁKO wieprzowe, cukier, przeciwutleniacz: askorbinian sodu,
substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu, Osłonka jadalna - substancja żelująca: alginian sodu, stabilizatory: celuloza, chlorek wapnia,
Ze 180 g mięsa, w tym 110 g mięsa drobiowego (90 g mięsa z kurczaka i 20 g mięsa z indyka), 70 g mięsa wieprzowego oraz 3 g SERA
wyprodukowano 100 g produktu

Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej. Znak przekreślonego kłosa - PL-059-018,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pyszna przekąska, 180 g mięsa na 100 g produktu, bez dodatku glutaminianów, barwników, fosforanów
Dodatkowe informacje: Poznaj i kup nasze produkty: tarczynski.pl. Dowiedz się, co dobrego robimy dla świata: tarczynskilepiej.pl.
Spotkajmy się:. Facebook: /tarczynskipl. Instagram: /tarczynskipl. Youtube: /tarczynskipl.

Almette - Serek twarogowy jogurtowy 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 169 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Almette
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puszysty serek twarogowy. Spulchniony azotem, pasteryzowany.
Marka: Almette
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1073 kJ/ 260 kcal
Tłuszcz
24 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
16 g
Węglowodany
3.8 g
w tym cukry
3,8 g
Białko
7,1 g
Sól
0,48 g
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. w porcji (15 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, JOGURT naturalny (19,5%), MASŁO, BIAŁKA MLEKA, sól, naturalny aromat (zawiera MLEKO)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnych składników, polskie mleko, bez zagęstników, bez barwników, bez konserwantów

Figaro - Oliwki z pastą paprykową 340G/200
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 578 g
Marka standaryzowana: Figaro
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Hiszpanii.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hiszpańskie oliwki zielone nadziewane pastą paprykową. Pasteryzowane
Marka: Figaro
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: OLIWKI SĄ MECHANICZNIE DRYLOWANE I MOGĄ ZAWIERAĆ PESTKI LUB ICH
FRAGMENTY!.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 6 dni.
Wartości odżywcze w 100 g
Energia
597 kJ/145 kcal
Tłuszcz
15,0 g
W tym kwasy nasycone3,0 g
Węglowodany
0,1 g
W tym cukry
0,1 g
Błonnik
2,5 g
Białko
1,0 g
Sól
3,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oliwki, woda, pasta paprykowa 18% (papryka, zagęstnik: alginian sodu, stabilizator: guma guar, substancja wiążąca: chlorek
wapnia), sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Konsumencki Lider Jakości 2013

Kupiec - Ryż biały długoziarnisty w torebkach 4x100g
Opis Produktu
Waga: Logotypy stron trzecich cd: Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GLUTEN
Opis produktu: Ryż biały jest najbardziej popularnym gatunkiem ryżu. Posiada wyraźny smak i doskonale współgra z wieloma
produktami, co umożliwia przygotowanie oryginalnych potraw. Idealny do sałatek, potraw mięsnych i jarzyn
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ryż biały
Marka: Kupiec
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1460 kJ
Wartość energetyczna
344 kcal
Tłuszcz
0,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
0,2 g
Błonnik
2,4 g

Białko
Sól

6,7 g
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ryż biały
Zawartosc opakowania: 4 x 100 g
Pozostale informacje: Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, Jedną torebkę włożyć do 1 litra wrzątku. Dodać szczyptę soli. Gotować pod
przykryciem. Wyjąć, odsączyć i rozciąć torebkę

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Wkład do pióra wymazywalnego niebieski 2 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Średnia linia pisania (0,7mm), niebieski

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zmywalny wkład do długopisu żelowego
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi.
Przechowywanie: Nie narażać na działanie skrajnych temperatur (-10C; +65C)

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 2 wkłady

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Wymazywalny żelowy długopis kulkowy + 3 niebieskie wkłady
Opis Produktu
Opis produktu: Ciesz się gładkim, gładkim, wysokiej jakości pisaniem dzięki temu żelowemu długopisowi. Wygodny, tusz można zmyć po potarciu końcówką
nasadki. Pozwala to poprawić błędy bez przekreślania lub uszkadzania papieru. Długopis jest dostarczany z 3 wkładami. Kolor atramentu: niebieski.
Grubość końcówki: 0,7 mm.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wymazywalny żelowy długopis kulkowy + 3 niebieskie wkłady

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: zestaw

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Długopis automatyczny 4 szt. 1.0 mm

Opis Produktu
Opis produktu: Uchwyt dwumateriałowy zapewniający komfort użytkowania. Grubość pisania 1 mm.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Długopis automatyczny
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W razie konieczności zasięgnicia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Zakreślacz ze ściętą końcówką żółty
Opis Produktu
Opis produktu: Uchwyt dwumateriałowy zapewniający komfortowe użytkowanie.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zakreślacz ze ściętą końcówką

Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Zawiera

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Zakreślacze ze ściętą końcówką 4 kolory
Opis Produktu
Opis produktu: Żółty, zielony, różowy, pomarańczowy.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zakreślacz, ze ściętą końcówką, uchwyt drumateriałowy zapewniający komfortowe użytkowanie

Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Zielony, żółty:P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykietę. P101 Chronić przed dziećmi. Pomarańczowy, różowy: EUH208 Zawiera mieszanka 5-choloro-2-methyl-4-isothiaqzolin-3-on3(
EC n 247-500-7), i 2-methyl-2H-isothiazol-3-one(EC n 220-239-8)(3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P101 W razie
konieczności zasięgnięcia porady lekarza pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 4 kolory

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Cienkopisy różne kolory 0.4 mm 10 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Grubość pisania 0,4mm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cienkopisy
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10x różnokolorowe cienkopisy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pędzelki nr. 2.8.12

Opis Produktu
Opis produktu: Okrągły pędzel marki Auchan to doskonały przyrząd do malowania cienkich, precyzyjnych kresek i wypełnienia. Końskie włosie

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zestaw 3 pędzli
Marka: Produkt marki Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 3 pędzle

Przechowywanie i stosowanie

Prince Polo - XXL Kruchy wafelek z kremem kakaowym 50 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 50 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Prince Polo
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kruchy wafelek z kremem kakaowym (49 %) oblany czekoladą mleczną (30 %).
Marka: Prince Polo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

Wartość odżywcza 100 g
2197 kJ

Wartość energetyczna

525 kcal

Tłuszcz
28 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
15 g
Węglowodany
61 g
w tym cukry
42 g
Błonnik
2,0 g
Białko
6,0 g
Sól
0,44 g
1 wafelek w opakowaniu.
Wartość odżywcza 50 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1098 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, mąka PSZENNA, olej palmowy, SERWATKA w proszku (z MLEKA), tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO
w proszku, miazga KAKAOWA, tłuszcz MLECZNY, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1 %), skrobia ziemniaczana,
olej rzepakowy, emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E 476), sól, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu), aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Jan Niezbędny - Zmywak kuchenny, 5 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g

Opis produktu: Witam! Nazywam się Jan Niezbędny. Polecam wyjątkowy zmywak kuchenny:. - idealny do zmywania naczyń i garnków.
- wykonany z gąbki o zwiększonej chłonności i wytrzymałości mechanicznej. - dzięki nylonowej warstwie włókniny usuwa nawet silne
zabrudzenia, nie rysując czyszczonej powierzchni. - duży rozmiar zmywaka zapewnia wygodę i efektywność jego użytkowania. Żyj
wygodniej!. Jan Niezbędny.
Marka standaryzowana: Jan Niezbędny

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Jan Niezbędny
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wytrzymały i chłonny, nr 1 w Polsce* - najchętniej kupowany zmywak, *Sarantis za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska jako suma
rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Duże sklepy spożywcze, Średnie sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Sklepy chemiczne,
Kioski, Stacje Benzynowe, sprzedaż wartościowa w okresie XI 2015- X 2016 w segmencie gąbek i zmywaków kuchennych z wyłączeniem marek własnych sieci
handlowych

Auchan - Zszywacz No. 10 + 400 zszywek zestaw
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zszywacz + 400 zszywek

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: Zszywacz + 400 zszywek

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Finish - Sól ochronna do zmywarek 1,5kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1606 g
Opis produktu: Sól ochronna do zmywarki Finish to niezbędny element do osiągnięcia idealnej czystości Twoich naczyń. Nie tylko chroni urządzenie przed
osadami z kamienia i eliminuje zacieki na naczyniach, ale również zmiękcza wodę i poprawia działanie zmywarki. Dociera do ukrytych miejsc, np. ramion
spryskiwaczy i rur. Wspomaga działanie detergentu, by naczynia były jeszcze czystsze i bardziej błyszczące. Sól Finish rekomendowana jest przez czołowych
producentów zmywarek. - ochrona przed kamieniem. - zmiękczanie wody. - ochrona filtrów i spryskiwaczy. - poprawienie działania zmywarki. - usuwanie
zacieków.
Marka standaryzowana: Finish
Jednostka opisowa: kg

Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w UE.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sól ochronna do zmywarek
Marka: Finish
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Finish Sól do zmywarki. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie
połykać. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Przechowywanie: Data ważności: 2 lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Wsyp sól Finish do specjalnego zbiornika. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się w Twojej
zmywarce, skontaktuj się z producentem lub przeczytaj instrukcję obsługi. Dla najlepszych rezultatów regularnie kontroluj poziom
wypełnienia pojemnika solą i na bieżąco go uzupełniaj.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu. Więcej informacji na: www.rbeuroinfo.com.

Proste Historie - Talarki ziemniaczane 600 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 609 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-097-002
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Gluten - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska
Przygotowanie: Smażyć w głębokim tłuszczu. W głębokim oleju:. Porcję zamrożonych talarków ziemniaczanych wrzucić na głęboki olej
podgrzany uprzednio do temperatury 175°C. Smażyć około 4 minut, do uzyskania właściwej chrupkości i koloru. . Gotowe w 4 minuty. Od
postaci zamrożonej. Piec w piekarniku. W piekarniku:. Porcję zamrożonych talarków ziemniaczanych rozłożyć na blasze piekarnika
podgrzanego uprzednio do temperatury 220°C (z funkcją termoobiegu 200°C). Piec około 15-20 minut, do uzyskania właściwej chrupkości i
koloru. W czasie pieczenia talarki ziemniaczane kilkakrotnie przemieszać. . Gotowe w 15-20 minut. Od postaci zamrożonej. Smażyć w
płytkim tłuszczu. Na patelni:. Porcję zamrożonych talarków ziemniaczanych rozłożyć płasko na patelni z cienką warstwą mocno
rozgrzanego oleju. Smażyć około 8-12 minut, do uzyskania właściwej chrupkości i koloru. Obracać w trakcie smażenia. . Gotowe w 8-12

minut. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Talarki ziemniaczane. Ziemniaki krojone, blanszowane, podsmażone. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g (porcja)
Wartość energetyczna
468 kJ / 111 kcal
Tłuszcz
3,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,6 g
Węglowodany
17,0 g
w tym cukry
0,5 g
Białko
2,4 g
Sól
0,05 g
Opakowanie 600 g zawiera 6 sugerowanych porcji produktu.
% RWS* na porcję
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 6%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt bezglutenowy, na oleju słonecznikowym, 100% polskich ziemniaków
Dodatkowe informacje: Wspieramy akcję. Nie jem palmowego - Chronię orangutany. facebook.com/niejempalmowego. Produkt
certyfikowany przez polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Proste Historie - Frytki cienke do piekarnika 750 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 761 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Opis produktu: Produkt certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
Marka standaryzowana: Proste Historie
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. W piekarniku:. Zamrożoną porcję frytek rozłożyć na blasze piekarnika podgrzanego
uprzednio do temperatury 220°C (z funkcją termoobiegu 200°C). Piec 15-20 minut, do uzyskania właściwej chrupkości i koloru. W czasie
pieczenia frytki kilkakrotnie przemieszać. Gotowe w 15-20 minut. W głębokim oleju:. Zamrożoną porcję frytek wrzucić na głęboki olej
podgrzany uprzednio do temperatury 175°C. Smażyć około 3 minut, do uzyskania właściwej chrupkości i koloru. Gotowe w 3 minuty. Na
patelni:. Zamrożoną porcję frytek wrzucić na patelnię z cienką warstwą mocno rozgrzanego oleju. Smażyć około 10-15 minut, do uzyskania
właściwej chrupkości i koloru. Frytki w trakcie smażenia należy obracać. Gotowe w 10-15 minut. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Frytki ziemniaczane cienkie, proste podsmażone. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
538 kJ/ 128 kcal
Tłuszcz
4,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,8 g
Węglowodany
19 g
w tym cukry
0,4 g
Białko
2,1 g
Sól
0,06 g
Opakowanie 750 g zawiera 5 sugerowanych porcji produktu.
w porcji 150 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 807 kJ/ 192 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, olej słonecznikowy
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-097-003,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% polskich ziemniaków, na oleju słonecznikowym, produkt bezglutenowy
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Magija - Baton twarogowy o smaku waniliowym w polewie kakaowej 40g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 42 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Magija
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano na Litwie. Mleko pochodzi z - UE.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Litwa

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Batonik z masy twarogowej o smaku waniliowym w czekoladzie.
Marka: Magija
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna
1572 kJ/377 kcal
Tłuszcz:
24,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone16,2 g
Węglowodany:
24,9 g
w tym cukry
23,8 g
Białko
13,2 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: masa TWAROGOWA 81 % ((SER TWAROGOWY chudy (MLEKO odtłuszczone, bakterie fermentacji MLEKOWEJ
(zawierają MLEKO)) 56 % w masie TWAROGOWEJ), MASŁO, cukier, naturalny aromat wanilii burbońskiej 0,1 %), czekolada 19 %, w
której masa KAKAOWA minimum 67 % (KAKAO w proszku, cukier, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgator: LECYTYNY,
naturalny aromat waniliowy)

Przechowywanie i stosowanie

Bakoma - Men. jogurt pitny truskawakowy wys biał hight protein 230 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 250 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Opis produktu: Jogurt pitny Men z wysoką zawartością białka. Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej i pomaga w jej
utrzymaniu. Zróżnicowany i zrównoważony sposób odżywiania stanowi element zdrowego stylu życia.
Marka standaryzowana: Bakoma
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Men Pro
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt pitny truskawka z wysoką zawartością białka. Zawiera substancję słodzącą.
Marka: Bakoma
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
100 g produktu
Wartość energetyczna
278 kJ/66 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,1 g
Węglowodany
5,1 g
w tym cukry**
4,9 g
Białko
8,0 g
Sól
0,14 g
**Zawiera naturalnie występujące cukry
w 230 g
*RWS- Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) 639 kJ/152 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, białka MLEKA 6,7% (w tym aminokwasy BCAA 1,6%: Isoleucyna, Leucyna i Walina), truskawki
1,6%, koncentrat soku z czarnej marchwi, aromaty, substancja słodząca: sukraloza, żywe kultury bakterii jogurtowych
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukru

Bakoma - Men. jogurt pitny mango wys biał high protein 230 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 248 g
Zalecenia dla alergikow: Zawiera MLEKO
Opis produktu: Jogurt pitny Men z wysoką zawartością białka. Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej i pomaga w jej
utrzymaniu. Zróżnicowany i zrównoważony sposób odżywiania stanowi element zdrowego stylu życia.
Marka standaryzowana: Bakoma
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Men Pro
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt pitny mango z wysoką zawartością białka. Zawiera substancję słodzącą.
Marka: Bakoma
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
100 g produktu
Wartość energetyczna
278 kJ/66 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,1 g
Węglowodany
5,1 g
w tym cukry**
4,9 g
Białko
8,0 g
Sól
0,14 g
**Zawiera naturalnie występujące cukry
w 230 g
*RWS- Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) 639 kJ/152 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, BIAŁKA MLEKA 6,7% (w tym aminokwasy BCAA 1,6%: Isoleucyna, Leucyna i Walina), mango
1,6%, koncentrat z dyni i jabłka, naturalne aromaty, substancja słodząca: sukraloza, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukru

Oskroba - Babka waniliowa 500g
Opis Produktu
Waga: Zalecenia dla alergikow: Może zawierać JAJA, MELKO, SEZAM, ORZECHY, SOJĘ I PSZENICĘ
Opis produktu: Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe o smaku waniliowym. Babka jest puszyta i miękka. Bez tłuszczów utwardzonych, bez
konserwantów
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Babka waniliowa
Marka: Cukiernia
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1868 kj / 448 kcal
Tłuszcz
28 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3 g
Węglowodany
43 g
w tym cukry
19 g
Białko
5,6 g
Sól
0,67 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, olej rzepakowy, JAJA, cukier, skrobia PSZENNA, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry
kwasów tłuszczowych i poliglicerolu, emulgatory, skrobia modyfikowana, SERWATKA w proszku (z MLEKA), difosforany, węglany
sodu – substancje spulchniające, aromat, sól
Pozostale informacje: Informacje o dodatkach: Bez tłuszczów utwardzonych.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

Babka jogurtowa 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 542 g
Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Może zawierać,
Sezam - Może zawierać
Marka standaryzowana: Oskroba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z jogurtem naturalnym.
Marka: Oskroba
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
1847 kJ/443 kcal
Tłuszcz
28 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3 g
Węglowodany
42 g
w tym cukry
19 g
Białko
5,4 g

Sól

0,65 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, olej rzepakowy, JAJA, cukier, skrobia PSZENNA, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry
kwasów tłuszczowych i poliglicerolu - emulgatory, skrobia modyfikowana, proszek jogurtowy 1% (z MLEKA), difosforany, węglany sodu
- substancje spulchniające, aromat, sól
Pozostale informacje: Jedna porcja (kromka) ok. 25 g zawiera: energia 462 kJ 111 kcal 6%*, tłuszcz 7 g 10%*, kwasy tłuszczowe
nasycone 0,8 g 4%*, cukry 4,8 g 5%*, sól 0,16 g 3%*, *% RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400
kJ/2000 kcal).
Informacje o dodatkach: Bez tłuszczów utwardzonych.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez substancji konserwujących, bez tłuszczów utwardzonych, z dodatkiem naturalnego jogurtu

Oskroba - Babka pomarańczowa 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać JAJA, MELKO, SEZAM, ORZECHY, SOJĘ I PSZENICĘ
Opis produktu: Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe o smaku pomarańczowym. Babka jest puszysta i miękka. Nie zawiera substancji
konserwujących oraz tłuszczów utwardzonych
Warunki przechowywania: Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Babka o smaku pomarańczowym
Marka: Oskroba
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1868 kj / 448 kcal
Tłuszcz
28 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3 g
Węglowodany
43 g

- w tym cukry
Białko
Sól

19 g
5,6 g
0,67 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, olej rzepakowy, JAJA, cukier, skrobia PSZENNA, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry
kwasów tłuszczowych i poliglicerolu -emulgatory, skrobia modyfikowana, SERWATKA w proszku (z MLEKA), difosforany, węglany
sodu - substancje spulchniające, aromat, sól

Przechowywanie i stosowanie

Apetina - Serek kremowy z papają i curry 125g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 138 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Jesteś zabiegany. Spróbuj serka Apetina, z którym smacznie i szybko przygotujesz coś naprawdę dobrego.
Marka standaryzowana: Arla
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Danii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek kremowy z papają i curry.
Marka: Arla Apetina
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2 - +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu dwóch tygodni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
864 kJ/208 kcal
Tłuszcz
16,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone10,0 g
Węglowodany
8,5 g

w tym cukry
Białko
Sól

7,7 g
7,0 g
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MAŚLANKA (Z MLEKA), ŚMIETANKA (Z MLEKA), odtłuszczone MLEKO, papaja 4%, cukier, sól, nasiona czarnuszki
0,6%, czerwone curry 0,6%, chili w proszku 0,1%, kurkuma 0,04%, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, KULTURY BAKTERII
KWASU MLEKOWEGO

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tylko naturalne składniki, niezrównane w potrawach na gorąco, doskonały do gotowania i pieczenia

NIVEA - Żel do golenia dla skóry wrażliwej 200 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA Men Łagodzący żel do golenia Sensitive chroni wrażliwą skórę twarzy przed podrażnieniami. Bezalkoholowa*
formuła z rumiankiem i witaminą E natychmiast chroni przed 5 oznakami podrażnionej goleniem skóry: pieczeniem, zaczerwienieniem,
uczuciem napiętej i suchej skóry oraz mikro-zacięciami. Żel do golenia ma neutralny zapach, a wzbogacona Hamamelisem formuła zmiękcza
zarost dla dokładnego i niezwykle gładkiego golenia. Zapewnia komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry twarzy. Męska skóra staje
się gładka w dotyku, wygląda na zdrową i zadbaną - bez pieczenia i zaczerwienień po goleniu. *bez alkoholu etylowego.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: : Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić
przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Oddawać do recyklingu
tylko puste opakowanie. 3,5 % masowych zawartości jest łatwopalne.

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Oleth-20, ISOPENTANE, Glycerin, ISOPROPYL Palmitate, Chamomilla Recutita
Flower Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Maltodextrin, Tocopheryl Acetate, Caprylic/Capric Triglyceride,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, Hydroxypropyl Methylcellulose, Laureth-2, PEG-14 M, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Polyisobutene,
ISOBUTANE, Piroctone Olamine, BHT, Parfum
Pozostale informacje: Product ID: 81740,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząśnij przed użyciem. Trzymając pionowo, naciśnij dozownik. Rozmasuj produkt na zwilżonej skórze
twarzy. Rozpocznij golenie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Chroni skórę przed podrażnieniami dzięki technologii Ultra Glide Pielęgnuje skórę jeszcze przed goleniem Nie zawiera alkoholu
etylowego, nie powoduje uczucia pieczenia Zmiękcza zarost i zapewnia bezpieczny ruch ostrza po skórze Tolerancja dla skóry
potwierdzona dermatologicznie wśród mężczyzn o wrażliwej skórze

Bakalland - Mix z ziarnami prażonymi 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 106 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może
zawierać, SEZAM - Może zawierać
Opis produktu: Sałatki są proste w przygotowaniu, smaczne oraz stanowią skarbnicę cennych wartości odżywczych. Prażone w piecu
ziarna słonecznika i dyni z domieszką orzeszków pinii od Bakalland sprawią, że Twoja sałatka będzie jeszcze smaczniejsza i pożywniejsza.
Świeże i kolorowe warzywa, takie jak lubisz najbardziej, lekko skropione oliwą i sokiem z cytryny wraz z chrupiącym dodatkiem wprawią
w zachwyt najbardziej wymagających smakoszy.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka łuskanych, prażonych ziaren z orzechami pinii.
Marka: Bakalland
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

Wartość odżywcza produktu na 100 g
2442 kJ/589 kcal
47 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

8,5 g

Węglowodany
16 g
w tym cukry
5,6 g
Błonnik
5,5 g
Białko
23 g
Sól
0,02 g
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Wartość odżywcza produktu na porcję 50 g
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 1221 kJ/295 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: prażone i łuskane ziarna (słonecznik 55 %, pestki dyni 35 %), ORZESZKI pinii 10 %
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Mixuj, kreuj, smakuj!, Każda sałatka może być jeszcze smaczniejsza i pożywniejsza. Wystarczy, że
wzbogacisz ją dodatkowo innymi bakaliami: żurawiną, uprażonym migdałem w płatkach, orzechami włoskimi lub laskowymi.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Dobra i polska firma

Tropical - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla ryb ozdobnych 12 g
Opis Produktu
Opis produktu: To wysokobiałkowy pokarm w formie płatków do codziennego karmienia wszystkożernych i mięsożernych ryb
akwariowych. Zalecany również dla tarlaków, dorastającego narybku i młodych ryb, którym dostarcza cennego białka pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego, bogatego w niezwykle ważne aminokwasy egzogenne. Regularnie stosowany zapewnia efekt przyrostu masy ciała
i dostarcza niezbędnych witamin oraz mikro i makroelementów. Stabilizowana witamina C wzmacnia układ odpornościowy ryb
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU
Przygotowanie: karmienie: Kilkakrotnie w ciągu dnia małymi porcjami

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla ryb ozdobnych
Marka: Tropical

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Tropical - Pokarm dla żółwi ziemnowodnych i wodnych 75 g
Opis Produktu
Opis produktu: Wieloskładnikowy pokarm przeznaczony do codziennego karmienia wszystkożernych i mięsożernych żółwi ziemnowodnych i wodnych. Zawiera
larwy Hermetia Illucens o niespotykanym u innych owadów korzystnym stosunku wapnia do fosforu. Dodatek Gammarus pulex wzbogaca pokarm o
wartościowe białko, chitynę oraz nienasycone kwasy tłuszczowe (Omega-3 i Omega-6). Ryby, mięczaki i skorupiaki stanowią naturalny, podstawowy pokarm
tych gadów
Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla żółwi ziemnowodnych i wodnych

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU
Przygotowanie: karmienie: Kilkakrotnie w ciągu dnia małymi porcjami. Niezjedzone resztki pokarmu usunąć z wody

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pokarm dla żółwi ziemnowodnych i wodnych
Marka: Tropical

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Dominik - Bukiet surówek 350g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera JAJA, GORCZYCĘ. Może zawierać LAKTOZĘ, SELER
Pole rezerwowe 20: Produkt zawiera cukier
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Surówka Mix wielowarzywny
Marka: Dominik
Oswiadczenia zywieniowe: *RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od 2?C do 6?C
Wartości odżywcze
Surówka warmińska w 100 g
Wartość energetyczna
448kJ/168 kcal
Białko
0,8 g
Węglowodany
11,4 g
- w tym cukry
8g
Tłuszcz
5,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,4 g
Błonnik
3,8 g
Sól
0,2 g
100 g surówki warmińskiej dostarcza (% RWS*): 100 g surówki wiedeńskiej dostarcza (% RWS*):
Wartość energetyczna: 5%
Wartość energetyczna: 6%
Białko: 2%
Białko: 2%
Węglowodany: 4%
Węglowodany: 4%
Cukry: 9%
Cukry: 10%
Tłuszcz: 8%
Tłuszcz: 12%
Nasycone: 2%
Nasycone: 3%
Sól: 3%
Sól: 15%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Surówka warmińska: marchew, majonez [olej roślinny, rzepakowy, woda, ŻÓŁTKO JAJ (3,9%), ocet spirytusowy, MUSZTARDA (woda, ocet
spirytusowy, GORCZYCA, cukier, sól), cukier, sól, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, przeciwutleniacz: sól
wapniowo – disodowa EDTA, barwnik: karoteny], por, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja KONSERWUJĄCA: sorbinian sodu
Surówka wiedeńska: kapusta biała, marchew, majonez [olej roślinny, rzepakowy, woda, ŻÓŁTKO JAJ (3,9%), ocet spirytusowy, MUSZTARDA (woda, ocet
spirytusowy, GORCZYCA, cukier, sól), cukier, sól, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, przeciwutleniacz: sól
wapniowo – disodowa EDTA, barwnik: karoteny], KUKURYDZA KONSERWOWA (ziarna KUKURYDZY, woda, sól), papryka KONSERWOWA
(papryka, woda, ocet, przyprawy: sól, cukier), cukier, rodzynki, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja KONSERWUJĄCA: sorbinian
potasu Surówka koperkowa: kapusta biała, majonez [olej roślinny, rzepakowy, woda, ŻÓŁTKO JAJ (3,9%), ocet spirytusowy, MUSZTARDA (woda, ocet
spirytusowy, GORCZYCA, cukier, sól), cukier, sól, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, przeciwutleniacz: sól
wapniowo – disodowa EDTA, barwnik: karoteny], KUKURYDZA KONSERWOWA (ziarna KUKURYDZY, woda, sól), cukier, sól, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, koperek (0,4%), substancja KONSERWUJĄCA: sorbinian potasu

Przechowywanie i stosowanie

Fantasia - Danone. Deser kremowy z wiśniami 118g
Opis Produktu

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Danone Fantasia jogurt kremowy z wiśniami znajduje się w dwufazowym kubeczku. Zdecyduj, jak chcesz go zjeść - wymieszaj kremowy jogurt
z wiśniami lub zjedz je osobno. To Twoja chwila przyjemności. Delektuj się Danone Fantasia tak, jak lubisz najbardziej - to przepyszna przekąska o każdej
porze dnia! . Odłóż na moment swoje codzienne obowiązki i pozwól sobie na chwilę przerwy. Celebruj moment przyjemności i znajdź swój ulubiony smak
Danone Fantasia. . Moja Fantasia. Moja chwila.
Marka standaryzowana: Fantasia
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Fantasia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu:
energia
507 kJ / 121 kcal
tłuszcz
5,3 g
w tym kwasy nasycone 3,4 g
węglowodany
15,9 g
w tym cukry
15,4 g
białko
2,3 g
sól:
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone, wsad owocowy (wiśnie 11,9 %, cukier, skrobia modyfikowana, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytryniany sodu;
koncentrat soku z hibiskusa i z marchwi, substancje zagęszczające: karagen, guma ksantanowa; aromat), ŚMIETANKA, cukier, żywe kultury bakterii
JOGURTOWYCH, MLEKO odtłuszczone w proszku

Pozostale informacje: 118 g e (91 g jogurt + 27 g wsad owocowy),

Przechowywanie i stosowanie

Fantasia - Danone. Deser kremowy w truskawkami 118g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Może zawierać

Opis produktu: Danone Fantasia jogurt kremowy z truskawkami to Twój moment przyjemności. Sięgnij po dwufazowy kubeczek i zjedz
Danone Fantasia tak, jak lubisz najbardziej. Wymieszaj jogurt z dodatkami lub zjedz je osobno - decyzja należy do Ciebie. Oderwij się na

chwilę od codziennych obowiązków - rozpłyń się w truskawkowym smaku i delektuj się kremowym jogurtem. Poznaj Danone Fantasia
także z innymi dodatkami i znajdź swój ulubiony smak!. Moja Fantasia. Moja chwila.
Marka standaryzowana: Fantasia
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj produkcji - Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Fantasia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +6 °C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g produktu:
energia
496 kJ / 118 kcal
tłuszcz
5,3 g
w tym kwasy nasycone3,4 g
węglowodany
15,2 g
w tym cukry
14,8 g
białko
2,3 g
sól:
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone, wsad owocowy (truskawki 13,7 %, cukier, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające: karagen,
guma ksantanowa; koncentrat soku z czarnej marchwi, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, kwas cytrynowy; naturalny aromat),
ŚMIETANKA, cukier, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH, MLEKO odtłuszczone w proszku
Pozostale informacje: 118 g e (91 g jogurt + 27 g wsad owocowy),

Przechowywanie i stosowanie

Danone - Fantasia jogurt z gwiazdkami w czekoladzie 102g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Opis produktu: Danone Fantasia Jogurt kremowy z gwiazdkami w czekoladzie znajduje się w dwufazowym kubeczku. Dzięki niemu
możesz zdecydować, jak chcesz jeść Danone Fantasia. Wymieszaj kremowy jogurt z pysznymi gwiazdkami w czekoladzie lub zjedz je
osobno. Pozwól sobie na chwilę przerwy i celebruj wyjątkowy moment przyjemności!. Czy już wybrałaś swój ulubiony smak. Poznaj je
wszystkie i odkryj nową ulubioną przekąskę kiedy tylko zechcesz. Zjedz Danone Fantasia, kiedy chcesz i ciesz się chwilą dla Ciebie!. Moja
Fantasia. Moja chwila.
Marka standaryzowana: Fantasia
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj produkcji - Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt kremowy z 10,8 % zbożowych gwiazdek w czekoladzie (6,5 %).
Marka: Fantasia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +6 °C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g produktu:
energia
650 kJ / 156 kcal
tłuszcz
8,2 g
w tym kwasy nasycone5,2 g
węglowodany
16,7 g
w tym cukry
13,7 g
białko
3,4 g
sól:
0,15 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: JOGURT: [MLEKO odtłuszczone, ŚMIETANKA, cukier, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH, MLEKO odtłuszczone
w proszku], ZBOŻOWE gwiazdki w czekoladzie [cukier, mąka PSZENNA 3,0 %, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, MLEKO
pełne w proszku, mąka PSZENNA pełnoziarnista 0,7 %, słodowana mąka pszenna 0,1 %, słodka SERWATKA w proszku (z MLEKA),
tłuszcz roślinny (palmowy), substancja glazurująca: guma arabska; syrop glukozowy, sól, emulgator: LECYTYNY (SOJA); naturalny
aromat waniliowy
Pozostale informacje: 102 g e (91 g jogurt + 11 g gwiazdki),

Przechowywanie i stosowanie

Fantasia - Danone. Deser kremowy z płatkami w czekoladzie 102g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać,
SOJA - Zawiera

Opis produktu: Danone Fantasia Jogurt kremowy z płatkami w czekoladzie to Twoja chwila przyjemności. W dwufazowym kubeczku
znajdziesz kremowy jogurt i płatki w czekoladzie. Możesz je wymieszać lub zjeść osobno - tak, jak lubisz. Sięgnij po ulubiony smak
Danone Fantasia kiedy tylko zechcesz. To przepyszna przekąska o każdej porze dnia. Pozwól sobie na chwilę przerwy! Każda łyżeczka
pomoże Ci celebrować wyjątkowy moment przyjemności. Poznaj też Danone Fantasia z innymi dodatkami!. Moja Fantasia. Moja chwila.
Marka standaryzowana: Fantasia
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj produkcji - Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt kremowy z 10,8 % kukurydzianych płatków w czekoladzie (6,9 %).
Marka: Fantasia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +6 °C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g produktu:
energia
656 kJ / 157 kcal
tłuszcz
8,4 g
w tym kwasy nasycone5,3 g
węglowodany
16,9 g
w tym cukry
13,8 g
białko
3,3 g
sól:
0,18 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: JOGURT: [MLEKO odtłuszczone, ŚMIETANKA, cukier, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH, MLEKO odtłuszczone
w proszku], KUKURYDZIANE płatki w czekoladzie: [mąka kukurydziana 3,5 %, cukier, tłuszcz KAKAOWY, pełne MLEKO w proszku,
miazga KAKAOWA, sól, emulgator: LECYTYNY (SOJA, słonecznik); słód JĘCZMIENNY, naturalny aromat waniliowy]
Pozostale informacje: 102 g e (91 g jogurt + 11 g płatki),

Przechowywanie i stosowanie

Fantasia - Danone. Deser kremowy z płatkami w czekoladzie 106g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Opis produktu: Danone Fantasia Jogurt kremowy z kawałkami czekolady mlecznej to wspaniała przekąska w dwufazowym kubeczku.
Pozwól sobie na chwilę przerwy i wyjątkowy moment przyjemności! Otwórz Danone Fantasia i zjedz tak, jak lubisz najbardziej mieszając jogurt z dodatkami lub osobno. Rozpłyń się w kremowym jogurcie i ciesz się słodyczą mlecznej czekolady!. Sięgnij po ulubiony
smak Danone Fantasia kiedy tylko masz na to ochotę. Decyzja należy do Ciebie! Poznaj też Danone Fantasia z innymi dodatkami!. Moja
Fantasia. Moja chwila.
Marka standaryzowana: Fantasia
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt kremowy z kawałkami czekolady mlecznej (14,2 %).
Marka: Fantasia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 g produktu:
energia
732 kJ / 175 kcal
tłuszcz
9,9 g
w tym kwasy nasycone6,2 g
węglowodany
18,1 g
w tym cukry
18 g
białko
3,4 g
sól:
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: JOGURT: [MLEKO odtłuszczone, ŚMIETANKA, cukier, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH, MLEKO odtłuszczone
w proszku], kawałki czekolady MLECZNEJ: [cukier, tłuszcz KAKAOWY, pełne MLEKO w proszku, masa KAKAOWA, MLEKO
odtłuszczone w proszku, emulgator: E 442; naturalny aromat waniliowy]
Pozostale informacje: 106 g e (91 g jogurt + 15 g kawałki czekolady mlecznej),

Przechowywanie i stosowanie

Solidarność - Śliwka Nałęczkowska kartonik 190 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 222 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać,
SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Solidarność
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śliwka kandyzowana w masie kakaowej w czekoladzie (40%).
Marka: Solidarność
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo największych starań związanych z kontrolą jakości wyrób może zawierać pestki lub cząstki
pestek.
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
1821 kJ / 434 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
62 g
w tym cukry
60 g
Białko
3,6 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: śliwki kandyzowane 37% (śliwki, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier,
miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz palmowy, KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu (2,4 %), MLEKO w proszku
odtłuszczone, syrop glukozowy, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY (z SOI), E 476, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Mlekołaki - kuleczki czekoladowe 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 264 g

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Lubella
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zbożowe kulki o smaku czekoladowym wzbogacone w witaminy.
Marka: Lubella
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g produktu
energia
1594 kJ / 377 kcal
tłuszcz
4,5 g
w tym kwasy nasycone1,2 g
węglowodany
71 g
w tym cukry
25 g
błonnik
8,4 g
białko
9,0 g
sól
0,28 g
witamina D
0,88 µg (18 %)*
tiamina (witamina B1) 0,36 mg (33 %)*
niacyna (witamina B3) 4,4 mg (28 %)*
witamina B6
0,25 mg (18 %)*
fosfor
142 mg (20 %)*
żelazo
4,6 mg (33 %)*
cynk
1,5 mg (15 %)*
mangan
1,5 mg (75 %)*

Zdrowie i styl życia

Skladniki: mąka (76 %): PSZENNA pełnoziarnista (45 %), kukurydziana, ryżowa, cukier, syrop z PSZENICY i słodu
JĘCZMIENNEGO, KAKAO (6,2 %), olej słonecznikowy, sól, aromaty, emulgator: LECYTYNY (z rzepaku), substancje wzbogacające
niacyna, witamina B6, tiamina, witamina D

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez oleju palmowego & syropu glukozowego, pełne ziarno, 8 witamin & minerałów, Polska Marka, naturalne źródło 4 minerałów,
tylko sprawdzone i wyselekcjonowane składniki, pełne ziarno, które mielimy we własnym, źródło 4 witamin!
Dodatkowe informacje: szukaj przepisów na:. Uwielbiam.pl.

Aakerman - Czarny kawior z ikry taszy 50g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 140 g
Logotypy stron trzecich cd: MSC - Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, www.msc.org/pl, MSC-C-50922
Zalecenia dla alergikow: Ryba - Zawiera
Marka standaryzowana: Aakerman
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Szwecji
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Szwecja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czarny kawior z ikry taszy.
Marka: Aakerman
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 z ryb.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Energia:
396 kJ/95 kcal
Tłuszcz:
4,9 g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe1,1 g
Węglowodany
1,6 g
w tym cukry
0,1 g
Białko
11,0 g

Sól

5,5 g

Kwasy tłuszczowe Omega-3

1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 90% ikra TASZY (Cyclopterus lumpus), sól, barwniki (E150d, E133, E120), stabilizator (E415), regulator kwasowości (E 330),
substancje konserwujące (E211, E202)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 z ryb

Jacobs Kronung - Kawa mielona 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 518 g
Marka standaryzowana: Jacobs
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Krönung

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa Mielona Jacobs Krönung 500 g
Marka: Jacobs
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Smakija - Kaszka z sosem z truskawek 130g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kaszka manna na mleku z sosem truskawkowym.
Marka: Zott Smakija
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
541 kJ/ 128 kcal
tłuszcz
4,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,2 g
węglowodany
17,6 g
- w tym cukry
13,8 g
białko
3,0 g
sól
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO 59%, sos truskawkowy 20% (truskawki 82%*, cukier, sok z cytryny z koncentratu, substancja zagęszczająca:
pektyny, regulator kwasowości: cytryniany wapnia), ŚMIETANKA, cukier, kaszka manna z PSZENICY 5,6%, *w sosie

Przechowywanie i stosowanie

Dr.Oetker - Proszek do pieczenia 15g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 16 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Proszek do pieczenia Dr. Oetkera to niezmiennie gwarancja udanych wypieków już od 1891 roku:. - doskonale spulchnia
ciasto. - wypieki są zawsze smaczne .
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Backin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Proszek do pieczenia
Marka: Dr. Oetker
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu w proszku:
Energia
513 kJ/121 kcal
Tłuszcz
0,5 g
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone0,1 g
Węglowodany
24,9 g
w tym Cukry
0,5 g
Białko
3,7 g
Sól
36,67 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), mąka PSZENNA
Przygotowanie i stosowanie: Porcja na 0,5 kg mąki,

Przechowywanie i stosowanie

Morliny - Parówki Berlinki classic 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 258 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Opis produktu: Smak Berlinek to zasługa unikalnej receptury. Wysoka jakość mięsa, sekretna mieszanka naturalnych przypraw,
precyzyjny proces parzenia w kontrolowanej temperaturze oraz wędzenie dymem bukowym sprawiają, że Berlinki smakują wyśmienicie i
mają delikatną konsystencję.
Marka standaryzowana: Berlinki
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Berlinki classic. Kiełbasa wieprzowa homogenizowana wędzona parzona w osłonce niejadalnej.
Marka: Berlinki
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C. Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Energia:
1044 kJ/252 kcal
Tłuszcz:
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone:8,2 g
Węglowodany:
2,7 g
- w tym cukry:
0,8 g
Białko:
13 g
Sól:
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe (71 %), woda, sól, BIAŁKO SOJOWE, skrobia modyfikowana, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, glukoza,
stabilizatory (difosforany, trifosforany), wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), przyprawy, EKSTRAKTY przypraw,
przeciwutleniacz (askorbinian sodu), substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu)
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-083-001,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: lekkie opakowanie tylko 5 gramów plastiku, unikalna receptura, wysoka jakość mięsa, sekretna mieszanka 8 przypraw, delikatnie
parzone i wędzone

Gold drop - Ammonium Window Plus płyn do mycia szyb spray 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Alkohol + amoniak. Silikon ułatwiający mycie. Nie pozostawia smug!
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Window original plus ammonium
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU
Przygotowanie: Zwilżoną płynem powierzchnię przetrzeć do sucha

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do mycia szyb
Marka: Gold Droop
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed dziećmi.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% anionowe środek powierzchniowo czynny, kompozycja zapachowa

Przechowywanie i stosowanie

Adro - Groszek zielony BIO 600 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Ardo

Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Zawartość opakowania bez rozmrażania wsypać do wrzącej, osolonej wody. Gotować ok. 10
minut. Odcedzić. Podawać z roztopionym masłem. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bio Groszek zielony. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Ardo
Przechowywanie: 0°C - +6°C nie dłużej niż 24 godz.; poniżej -6°C nie dłużej niż tydzień; poniżej -18°C do końca daty minimalnej
trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
353 kJ/ 84 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
9,7 g
w tym cukry
2,5 g
Białko
6,6 g
Sól
0,23 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: bio groszek zielony 100%
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-02 Rolnictwo UE,

Przechowywanie i stosowanie

Adro - Bio kalafior różyczki BIO 600g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Ardo

Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Zawartość opakowania bez rozmrażania wsypać do wrzącej, osolonej wody. Gotować 5-8 minut.
Odcedzić. Gotowego kalafiora polać roztopionym masłem z bułką tartą. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bio Kalafior różyczki. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Ardo
Przechowywanie: 0°C - +6°C nie dłużej niż 24 godz.; poniżej -6°C nie dłużej niż tydzień; poniżej -18°C do końca daty minimalnej
trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
131 kJ/ 31 kcal
Tłuszcz
0,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
2,1 g
w tym cukry
1,8 g
Białko
2,9 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: bio kalafior 100%
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-02 Rolnictwo UE,

Przechowywanie i stosowanie

Kubuś - Sok jabłkowy 100% z zagęszczonego soku jabłkowego 300 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 338 g

Opis produktu: Bo to nie wszystko jedno, co pije Twoje dziecko:. Prosty skład: Jabłko 2 i ? szt.
Marka standaryzowana: Kubuś
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: 100%

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok jabłkowy 100% z zagęszczonego soku jabłkowego z dodatkiem witaminy C. Pasteryzowany. Źródło
witaminy C.
Marka: Kubuś
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witaminy C.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 24 godziny.
Wartości odżywcze w 100 ml
energia
184 kJ / 43 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
białko
0g
sól
0g
witamina C
6 mg / 7,5%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok jabłkowy z zagęszczonego soku 100%, witamina C
Pozostale informacje: Dbajmy razem o naturę , Zgnieć mnie i wyrzuć do żółtego kosza**, **zgodnie z WSSO,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: porcja owoców, źródło witaminy C

Dodatkowe informacje: Bezpieczna strefa . www.kubus.pl. Szukaj naklejek pod etykietą.

Winogrona jasne bez pestki* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Słodkie z lekko kwaskowym posmakiem, słabo wyczuwalna cierpkość skórki, soczyste , grono drobne i twarde, kiść
zwarta i gęsta.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Winogrona - jasne bezpestkowe na wagę
Marka: Winogrona
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w lodówce.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Winogrono

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Astra - Kawa Łagodna drobno mielona 100% Arabika 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 258 g
Marka standaryzowana: Astra
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Pochodzenie kawy: Ameryka Łacińska i Azja. Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona drobno mielona stworzona w oparciu o technologię Pure Roasting Method
Marka: Astra
Przechowywanie: Kawę przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Kawa odpowiednia do parzenia w ekspresie ciśnieniowym, przelewowym, metodą french press jak i
tradycyjną*, *Wsypać 10 g kawy do filiżanki (200 ml). Zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą. Zaparzać 4 minuty, zamieszać.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% Arabica
Dodatkowe informacje: Pytania i opinie prosimy kierować na adres producenta.

Antiqua - Ocet balsamiczny 0,5l
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera solfaty.
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Pacetaia di modena
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ocet Balsamiczny z Modena
Marka: Antiqua
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ocet winny, moszcz z winogron (koncentrat), barwnik: karamel, zawiera solfaty.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Primavera - Woda źródlana lekko gazowana średnionasycona 6 x 1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9268 g
Opis produktu: Primavera woda źródlana o niskiej zawartości sodu, wydobywana z doskonale zabezpieczonych i izolowanych pokładów, powstałych w epoce
dolnej kredy, znajdujących się na terenach leśnych w pobliżu parku krajobrazowego. Poddawana procesowi napowietrzania i filtracji. źródło: Primavera w
Aleksandrii.
Marka standaryzowana: Primavera
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Woda źródlana nasycona dwutlenkiem węgla, średnionasycona.

Marka: Primavera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt gazowany. Otwierać ostrożnie.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu.
Wartości odżywcze
Główne składniki mineralne w mg/l
Wapniowy Ca 2+
48,10
Magnezowy Mg 2+
6,68
Sodowy Na +
2,10
Potasowy K +
1,20
Wodorowęglanowy HCO3- 166,30
Siarczanowy SO4 210,29
Chlorkowy Cl 5,60
Fluorkowy F 0,06

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: polska woda, pozyskiwana z głębokości 473 m

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pringles - Orginal chipsy 165g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 215 g
Zalecenia dla alergikow: PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Pringles
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupki. Pikantny produkt piekarski.
Marka: Pringles
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2227 kJ
Wartość energetyczna
534 kcal
Tłuszcz
31 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2.8 g
Węglowodany
56 g
w tym cukry
1.2 g
Błonnik
3.5 g
Białko
5.9 g
Sól
1.1 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) Wartość odżywcza 30 g
Ilość porcji na 165 g opakowania: 5-6
668 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: rozdrobnione płatki ziemniaczane, olej słonecznikowy, skrobia PSZENNA, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, maltodekstryna, emulgator (E471),
sól, barwnik (annato norbiksyna)
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wegetariański, wegański

Pringles - Chipsy o smaku śmietanowo-cebulowym 165g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 215 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Pringles
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupki o smaku śmietanowo-cebulowym. Pikantny produkt piekarski.
Marka: Pringles
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2191 kJ
Wartość energetyczna
525 kcal
Tłuszcz
30 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2.8 g
Węglowodany
56 g
w tym cukry
2.5 g
Błonnik
3.4 g
Białko
6.0 g
Sól
1.3 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) Wartość odżywcza 30 g
Ilość porcji na 165 g opakowania: 5-6
657 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: rozdrobnione płatki ziemniaczane, olej słonecznikowy, mąka PSZENNA, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, przyprawa o smaku CEBULOWOŚMIETANOWYM (cebula w proszku, skrobia PSZENNA, maltodekstryna, wzmacniacze smaku {glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian
disodowy}, glukoza, olej słonecznikowy, sól, aromaty {MLEKO}, cukier, ŚMIETANA w proszku {MLEKO}, modyfikowana skrobia kukurydziana, słodka
SERWATKA w proszku {MLEKO}, syrop glukozowy, kwasy {kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY, kwas jabłkowy}, BIAŁKA MLEKA), maltodekstryna,
emulgator (E471), sól, barwnik (annato norbiksyna)
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wegetarianski

Pringles - Chipsy o smaku paprykowym 165g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 210 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Pringles
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupki o smaku paprykowym. Pikantny produkt piekarski.
Marka: Pringles
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza /100 g
Wartość energetyczna
2164 kJ
Wartość energetyczna
518 kcal
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2.7 g
Węglowodany
56 g
w tym cukry
3.7 g
Błonnik
3.8 g
Białko
6.4 g
Sól
1.4 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) Wartość odżywcza /30 g
Ilość porcji na 165 g opakowania: 5-6
649 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: rozdrobnione płatki ziemniaczane, olej słonecznikowy, mąka PSZENNA, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, przyprawa o
smaku paprykowym (cukier, papryka w proszku, wzmacniacze smaku {glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian
disodowy}, drożdże w proszku, cebula w proszku, sól, granulat bulionu warzywnego {sól, hydrolizowane BIAŁKA roślinne, olej
słonecznikowy}, aromaty, czosnek w proszku, barwnik {EKSTRAKT z papryki}, kwas {kwas cytrynowy, słodka SERWATKA w
proszku {MLEKO}), maltodekstryna, emulgator (E471), sól, barwnik (annato norbiksyna)
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wegetariański
Dodatkowe informacje: www.pringles.com.

Pringles - Chipsy o smaku serowo-cebulowym 165g.
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 210 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Pringles
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupki o smaku serowo-cebulowym. Pikantny produkt piekarski.
Marka: Pringles
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza /100 g
Wartość energetyczna
2157 kJ
Wartość energetyczna
516 kcal
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2.7 g
Węglowodany
56 g
w tym cukry
2.7 g
Błonnik
3.5 g
Białko
6.1 g
Sól
1.4 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) Wartość odżywcza /30 g
Ilość porcji na 165 g opakowania: 5-6
647 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: rozdrobnione płatki ziemniaczane, olej słonecznikowy, mąka PSZENNA, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, przyprawa o
smaku SEROWO-CEBULOWYM (cebula w proszku, glukoza, maltodekstryna, syrop glukozowy, wzmacniacze smaku {glutaminian
monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy}, modyfikowana skrobia kukurydziana, sól, EKSTRAKT z drożdży, aromaty,
LAKTOZA {MLEKO}, granulat bulionu warzywnego {sól, hydrolizowane BIAŁKA roślinne, olej słonecznikowy}, SER w proszku
{MLEKO}, kwasy (kwas MLEKOWY, kwas cytrynowy}), maltodekstryna, emulgator (E471), sól, barwnik (annato norbiksyna)
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wegetariański

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Włoszczyzna paski 450g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 462 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Doskonała mieszanka obranych i pokrojonych warzyw takich jak: marchewka, pietruszka, seler oraz por. Przyspieszy i w znacznym stopniu
ułatwi czas przygotowania posiłku.

Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. bez rozmrażania. Garnek: Do 1 l gorącego bulionu lub wywaru wsypać zawartość opakowania,
dodać 4 ziarenka ziela angielskiego, 2 liście laurowe, 10 ziarenek pieprzu. Gotować pod przykryciem ok. 15 minut. Dla wzbogacenia smaku
do zupy można dodać pokrojone w kostkę ziemniaki lub drobny makaron, paski szynki lub wędzonego łososia, posiekany koperek lub
natkę pietruszki. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18 °C.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
132 kJ
Wartość energetyczna
32 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,9 g
w tym cukry
3,5 g
Błonnik
3,8 g
Białko
1,4 g
Sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: marchew, SELER, pietruszka, por
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Hortex - Barszcz ukraiński 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 468 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może
zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: To łatwa w przygotowaniu i pyszna zupa dla wszystkich. W jej skład wchodzą: buraki ćwikłowe, pomidor, kapusta,
marchew oraz fasolka szparagowa. Smak dodatkowo podkręci aromatyczny seler.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować. Garnek: Do 1 l gorącego bulionu lub wywaru wsypać zawartość opakowania, dodać 4 ziarenka ziela angielskiego,
2 liście laurowe, 10 ziarenek pieprzu. Zakwasić cytryną. Doprowadzić do wrzenia i gotować pod przykryciem ok. 15 minut. Pod koniec
gotowania doprawić do smaku solą. Do barszczu można dodać śmietanę. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
138 kJ / 33 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
5,1 g
w tym cukry
4,7 g
Błonnik
2,3 g
Białko
1,5 g
Sól
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: BURAKI ćwikłowe 50%, kapusta biała, pomidor, marchew, fasola szparagowa, SELER
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

EKOŁukta - Masło ekstra ekologiczne 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 204 g
Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-07 Rolnictwo UE
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: EkoŁukta
Informacje dot stylu zycia: Organiczne

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masło ekstra
Marka: EkoŁukta
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +2 - +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
3061 kJ/744 kcal
Tłuszcz
82,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone54,12 g
Węglowodany
0,6 g
w tym cukry
0,6 g
Białko
1,0 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: eko ŚMIETANKA (Z MLEKA) pasteryzowana

Przechowywanie i stosowanie

Kaktus - Boom lody wodne z polewą o smaku gumy balonowej 9X45ML
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Może zawierać

Marka standaryzowana: Kaktus
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Boom
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody wodne o smaku cytrynowym, sorbet arbuzowy i sorbet wieloowocowy z polewą o smaku gumy
balonowej (4 %) z kawałkami strzelających cukierków (2 %) i suszonej truskawki.
Marka: Kaktus
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Energia
533 kJ
Energia
126 kcal
Tłuszcz
2,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,3 g
Węglowodany
25 g
- w tym cukry
19 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g
Opakowanie zawiera 9 porcji.
Wartość odżywcza w 1 lód 48 g = 46 ml
RWS* - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 257 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, syrop glukozowy, sok z arbuza (6,5 %) z zagęszczonego soku z arbuza, soki owocowe (5 %) [truskawka 1,8 %,
malina 1,2 %, czarna porzeczka 1,1 %, jagoda 0,9 %] z zagęszczonych soków owocowych, sok cytrynowy (4,5 %) z zagęszczonego soku
cytrynowego, tłuszcz KOKOSOWY, kwas (E 330), suszone kawałki truskawek (0,2 %), LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO w proszku
odtłuszczone, barwnik (E 153), stabilizatory (E 412, E 410), tłuszcz KAKAOWY, koncentraty (marchwi, spiruliny, jabłka), aromaty,
DWUTLENEK węgla, emulgator (E 322)
Pozostale informacje: 432 g e / 414 ml e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 8 + 1 gratis
Dodatkowe informacje: Pojedynczy lód nie jest przeznaczony do sprzedaży.

Gillette - Fusion ProGlide maszynka 2 wymiennymi ostrzami 2 wkłady
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 154 g
Opis produktu: Maszynka do golenia dla mężczyzn Gillette Fusion5 ProGlide wyposażona w 5 ostrzy z powłoką zmniejszającą tarcie
zapewnia golenie, którego prawie nie poczujesz. Dzięki technologii FlexBall maszynka ProGlide doskonale dopasowuje się do kształtów
twarzy i usuwa praktycznie każdy włos. Precyzyjny trymer znajdujący się w tylnej części maszynki doskonale przycina zarost w trudniej
dostępnych miejscach, takich jak obszar pod nosem czy baczki. Jedno ostrze wymienne wystarcza na miesiąc golenia. Maszynka do golenia
dla mężczyzn Fusion5 ProGlide może być używana ze wszystkimi ostrzami wymiennymi Fusion5. Poprzednia nazwa maszynek do
golenia Gillette to Fusion ProGlide.
Marka standaryzowana: Gillette
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Gillette

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, Silica, Paraffinum Liquidum, Tocopheryl Acetate, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl
HYDROXYHYDROCINNAMATE, Tris(Di-T-Butyl)Phosphite, Aloe Barbadensis Leaf Juice, BHT, Glycol

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Dzięki technologii FlexBall maszynka do golenia dla mężczyzn doskonale dopasowuje się do kształtów twarzy i usuwa praktycznie
każdy włos, Maszynki do golenia dla mężczyzn Gillette z 5 ostrzami z powłoką zmniejszającą tarcie zapewniają golenie, którego prawie nie
poczujesz, Precyzyjny trymer z tyłu maszynki – doskonały do przycinania i stylizowania zarostu w trudno dostępnych miejscach (okolice
nosa i baczków), Udoskonalony pasek Lubrastrip z większą ilością składników nawilżających (w porównaniu z Fusion5), 1 ostrze
wymienne wystarcza na miesiąc golenia, Pasuje do wszystkich ostrzy wymiennych Fusion5 i Fusion5 Power

La Pedriza - Kapary 100/60g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 242 g
Marka standaryzowana: La Pedriza
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Produkt z Hiszpanii
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Marka: La Pedriza
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze na 100 g produktu
Wartość energetyczna 108 kJ/26 kcal
tłuszcz
0,6 g
w tym kwasy nasycone0,2 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
0g
Białko
2g
Sól
5,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kapary, woda, sól, ocet

Przechowywanie i stosowanie

Sensodyne - Pasta do zębów Whitening 75ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 120 g

Opis produktu: Używaj Sensodyne Extra Whitening dwa razy dziennie:. - Zapewnia długotrwałą ulgę w nadwrażliwości. - Zawiera fluorek,
który chroni przed próchnicą. - Pomaga usunąć nagromadzoną płytkę bakteryjną. - Pomaga utrzymać zdrowe dziąsła. - Pomaga w usuwaniu
przebarwień dla bielszych zębów.
Marka standaryzowana: Sensodyne
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wielka Brytania
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wielka Brytania

Składniki i wartości odżywcze

Marka: Sensodyne
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI PODANYCH NA OPAKOWANIU. Stosować 2,
maksymalnie do 3x dziennie, nie połykać, wypluć. Nie dla dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku
podrażnienia zaprzestać stosowanie. Jeżeli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza dentysty. Jeśli wystąpi obrzęk ust albo
twarzy, należy skonsultować się z lekarzem lub dentystą tak szybko jak to możliwe. Karton powinien być zaklejony. Nie stosować jeśli
opakowanie jest otwarte.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, Pentasodium Triphosphate, Potassium Nitrate, PEG-6, Alumina, Aroma, Titanium
Dioxide, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Cocamidopropyl Betaine, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride,
Zawiera fluorek sodu 0,315 % w/w (1450 ppm)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ochrona przed nadwrażliwością 24/7, + mocne zęby i zdrowe dziąsła*, *przy szczotkowaniu dwa razy dziennie
Dodatkowe informacje: www.gsk.com.

Kerrygold - Tradycyjne masło irlandzkie 82% 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 200 g
Marka standaryzowana: Kerrygold
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tradycyjne masło irlandzkie.
Marka: Kerrygold
Przechowywanie: Przechowywać w temp: +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

na 100 g
3076 kJ/748 kcal

Tłuszcz

82,5 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone56 g
Węglowodany
0,7 g
w tym cukry
0,7 g
Białko
0,7 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zaw. tł. 82%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z mleka z najczystszych łąk

Oral-B - Szczoteczka do zębów Pro-Expert 1+1 2 sztuki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 57 g
Opis produktu: Szczoteczka manualna Oral-B Pro-Expert All-In-One posiada włókna CrissCross nachylone pod idealnym kątem 16
stopni, aby lepiej usuwać płytkę nazębną. Szczoteczka dokładnie czyści obszar wzdłuż linii dziąseł włóknami o zaokrąglonych końcach i
delikatnie masuje dziąsła miękkimi włóknami, które je stymulują. Ponadto teksturowana powierzchnia do czyszczenia języka pomaga
usuwać z niego zarazki, aby zapewnić Ci świeży oddech.
Marka standaryzowana: Oral-B
Podmarka: Pro-Expert

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Oral-B
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Szczotkuj zęby szczoteczką manualną Oral-B oraz pastą do zębów Oral-B 3 razy dziennie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Usuwa aż do 99% płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach, w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną, Pomaga
zadbać o zdrowsze, mocniejsze dziąsła i zredukować stan zapalny dziąseł dzięki miękkim włóknom stymulującym, Usuwa przebarwienia z
powierzchni zębów, Włókna CrissCross, nachylone pod idealnym kątem 16 stopni, docierają do płytki nazębnej w trudno dostępnych
miejscach między zębami, Włókna Power Tip pomagają docierać głęboko i czyścić trudno dostępne obszary, Delikatna dla szkliwa,
Szczoteczka do zębów, średnia, Oral-B, marka nr 1 wśród szczoteczek do zębów używanych przez dentystów na całym świecie

Caprio Napój wieloowocowy niegazowany wzbogacony witaminami 2 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2072 g
Opis produktu: Ludzki organizm sam nie wytwarza witaminy C, dlatego tak ważne jest uzupełnianie jej w codziennej diecie. Już jedna
szklanka Caprio dostarcza 100% dziennej dawki witaminy C!. Witamina C* - odporność, zdrowa skóra, zdrowe kości, dobre samopoczucie.
* Witamina C wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry i kości, wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia, pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Zbilansowana i zróżnicowana dieta jest
podstawą zdrowego trybu życia.
Marka standaryzowana: Caprio
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój wieloowocowy. Niegazowany, pasteryzowany, wzbogacony witaminami: A, C, E, B1, B2, B6,
B12, niacyną, biotyną, kwasem foliowym i kwasem pantotenowym. Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: Caprio
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: wzbogacony witaminami: A, C, E, B1, B2, B6, B12, niacyną, biotyną, kwasem foliowym i kwasem
pantotenowym.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze
energia
tłuszcz
w tym kwasy nasycone
węglowodany

w 100 ml
63 kJ/ 15 kcal
0g
0g
3,5 g

w tym cukry

3,5 g

białko
0g
sól
0,04 g
witamina C
32 mg (40%**)
witamina E
0,9 mg (7,5%**)
tiamina
0,083 mg (7,5%**)
ryboflawina
0,105 mg (7,5%**)
niacyna
1,2 mg (7,5%**)
witamina B6
0,105 mg (7,5%**)
kwas foliowy
15 µg (7,5%**)
witamina B12
0,188 µg (7,5%**)
witamina A
60 µg (7,5%**)
biotyna
3,75 µg (7,5%**)
kwas pantotenowy
0,45 mg (7,5%**)
**% referencyjnej wartości spożycia. w szklance 250 ml

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, soki z zagęszczonych soków z: pomarańczy (13%) i jabłek (4,5%), cukier (D) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (G),
soki z zagęszczonych soków z: moreli (0,7%), ananasów (0,7%), marakui (0,2%), mandarynek (0,2%), mango (0,1%) i limonek (0,1%),
przeciery z: bananów (0,5%) i gujawy (0,1%), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu, witaminy: A, C, E, B1, B2, B6,
B12, niacyna, biotyna, kwas foliowy, kwas pantotenowy, aromaty, substancje słodzące: acesulfam K, cyklaminian sodu, sukraloza, D, G w zależności od użytego składnika: patrz nadruk na wierzchu opakowania
Pozostale informacje: Ten karton nadaje się do recyklingu, Bądź Eko!, Chroń planetę, Wyrzuć do żółtego kosza (zgodnie z WSSO),
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 2 litry - super cena, 100 dziennej dawki witaminy C w szklance Caprio, bez konserwantów
Dodatkowe informacje: Caprio na każdą okazję impreza, grill, obiad.

Mlekovita - Masło Polskie ekstra 82% 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 204 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Polskie Masło ekstra.
Marka: Mlekovita
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna 3068 kJ/ 746 kcal
Tłuszcz
82 g
w tym kwasy nasycone54 g
Węglowodany
1,0 g
w tym cukry
1,0 g
Białko
1,0 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA pasteryzowana, Zawartość tłuszczu 82%

Przechowywanie i stosowanie

Hamelin - Brulion A5 96 kartek w linię miks wzorów
Opis Produktu
Opis produktu: 96 kartek, linia, twarda okładka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Brulion A5 TO

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Wyprodukowano w Polsce

Przechowywanie i stosowanie

Hamelin - Zeszyt A4 60 kartek kratka
Opis Produktu
Opis produktu: 60 kartek, kratka
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zeszyt A4

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bambino - Kredki kolorowe 12 szt.
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kredki w 12 kolorach
Marka: Bambino

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Best - Plastelina szkolna 6 kolorów
Opis Produktu

Opis produktu: Materiał plastyczny przeznaczony do zabawy, nauki modelowania i ćwiczeń terapeutycznych. Z plasteliny można wykonać modele różniej
wielkości, odciskać wzory, wykrawać kształty foremkami, tworzyć obrazy przez rozcieranie palcami lub przyklejanie drobnych kuleczek.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastelina szkolnka 6 kolorów
Marka: Best

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Istnieje ryzyko połknięcia lub zadławienia. W przypadku spożycia i wystąpienia niepokojących
objawów należy skontaktować się z lekarzem. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Zachować opakowanie. Nie jeść, nie pić
podczas zabawy, a po jej zakończeniu umyć ręce.
Przechowywanie: Temperatura przechowywania od -5C do 30C w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzewczych.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Dawtona - Cieciorka konserwowa 400 g/ 240 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 477 g
Marka standaryzowana: Dawtona

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cieciorka konserwowa. Produkt sterylizowany.
Marka: Dawtona
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna

591 kJ / 140 kcal

Tłuszcz
1,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
23 g
w tym cukry
0,8 g
Błonnik
5,0 g
Białko
7,0 g
Sól
1,0 g
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Wartość odżywcza w porcji 120 g (%RWS*)
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 120 g dotyczą masy netto po odsączeniu zalewy. 709 kJ / 168 kcal (8%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
1,3 g (2%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cieciorka (60%), woda, sól
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 400 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: producent nr 1 w Polsce**, **Dawtona za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska jako suma rynków: Hipermarkety,
Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Duże, średnie i małe sklepy spożywcze, sprzedaż wolumenowa w skumulowanym okresie VI
2014-V 2015, w kategorii Warzyw Pasteryzowanych z wyłączeniem marek własnych sieci handlowych
Dodatkowe informacje: Kulinarne inspiracje na www.dawtona.pl i facebook.com.

Dawtona - Soczewica zielona 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 458 g
Opis produktu: Soczewica to prawdziwa białkowa bomba! Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości odżywcze, wiedzie prym w
kuchni wegańskiej. Składnik wspaniałych sałatek, zup, pasztetów i wielu innych dań - nie tylko świetnie smakuje, ale daje organizmowi
prawdziwą dawkę energii!.
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Soczewica zielona konserwowa. Produkt sterylizowany.
Marka: Dawtona
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
556 kJ / 132 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
20 g
w tym cukry
1,8 g
Błonnik
7,9 g
Białko
9,0 g
Sól
1,0 g
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 120 g (%RWS*)
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 120 g dotyczą masy netto po odsączeniu zalewy. 667 kJ / 158 kcal (8%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
0 g (0%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: soczewica (60%), woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
Pozostale informacje: porcja 120 g zawiera 667 kJ 158 kcal 8%*, w 100 g: 556 kJ / 132 kcal, Pojemność opakowania: 400 ml,
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Lipton - Ice Tea. Napój herbaciany o smaku brzoskwiniowym 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 527 g

Opis produktu: Lipton Ice Tea Pech to pyszne połączenie mrożonej herbaty i soczystych brzoskwiń, które gwarantuje orzeźwienie. Od
2020 roku butelki Lipton Ice Tea są produkowane w 100% z recyklingu* i nadają się do ponownego przetworzenia. *Nie dotyczy etykiety i
nakrętki.
Marka standaryzowana: Lipton

Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Ice Tea

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niegazowany napój herbaciany o smaku brzoskwiniowym. Zawiera cukry i substancję słodzącą.
Marka: Lipton
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i mrozu. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
82 kJ/20 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy nasycone
<0,1 g
Węglowodany
4,6 g
- w tym cukry
4,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,02 g
** Opakowanie zawiera 2 porcje.
250 ml**
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 204 kJ/49 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, fruktoza, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), EKSTRAKT czarnej herbaty (0,12%), sok brzoskwiniowy
z soku zagęszczonego (0,1%), regulator kwasowości (cytryniany sodu), aromaty, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancja
słodząca (glikozydy stewiolowe)
Pozostale informacje: Lipton to marka Unilever, używana na podstawie licencji.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: numer 1 pod słońcem*, butelka 100% z recyklingu, *Lipton Ice Tea marką #1 w Europie, na podstawie raportu Euromonitor
International Limited Soft Drinks 2020, skumulowana sprzedaż wartościowa w Europie zachodniej i wschodniej, 2019
Dodatkowe informacje: www.facebook.com/liptonicetea.

Lipton - Ice Tea. Napój herbaciany o smaku cytrynowym 500 ml

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 533 g
Opis produktu: Lipton Ice Tea Lemon to świetny sposób, aby orzeźwić się smakiem mrożonej herbaty z cytrynową nutą. Od 2020 roku
butelki Lipton Ice Tea są produkowane w 100% z recyklingu* i nadają się do ponownego przetworzenia. *Nie dotyczy etykiety i nakrętki.
Marka standaryzowana: Lipton
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Ice Tea

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niegazowany napój herbaciany o smaku cytrynowym. Zawiera cukry i substancję słodzącą.
Marka: Lipton
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. Po
otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml:
Energia
82 kJ / 20 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy nasycone<0,1 g
Węglowodany
4,6 g
- w tym cukry
4,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, fruktoza, kwas (kwas cytrynowy), EKSTRAKT czarnej herbaty (0,12%), sok cytrynowy z soku zagęszczonego
(0,1%), regulator kwasowości (cytryniany sodu), aromat, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancja słodząca (glikozydy
stewiolowe)
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: numer 1 pod słońcem*, butelka 100% z recyklingu, *Lipton Ice Tea marką #1 w Europie, na podstawie raportu Euromonitor
International Limited Soft Drinks 2020, skumulowana sprzedaż wartościowa w Europie zachodniej i wschodniej, 2019
Dodatkowe informacje: www.facebook.com/liptonicetea.

Dawtona - Kukurydza słodka 400/220 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 478 g
Opis produktu: Naturalny, słodki smak delikatnej i chrupiącej kukurydzy - mało kto mu się oprze. Wystarczy dodać troszkę masła i soli,
aby uszczęśliwić nasze kubki smakowe, albo wrzucić do lekkiej, zdrowej sałatki. .
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kukurydza konserwowa słodka. Produkt sterylizowany.
Marka: Dawtona
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
533 kJ / 126 kcal
Tłuszcz
1,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
24 g
w tym cukry
2,2 g
Błonnik
3,9 g
Białko
2,9 g
Sól
0,68 g
Opakowanie zawiera 2 porcje produktu.
w porcji 110 g (%RWS*)
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 110 g dotyczą masy netto produktu po odsączeniu. 579 kJ / 137 kcal (7%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
1,3 g (2%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KUKURYDZA, woda, cukier, sól
Pozostale informacje: porcja 110 g zawiera 579 kJ 137 kcal 7%*, w 100 g: 533 kJ / 126 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pojemność opakowania: 425 ml,

Przechowywanie i stosowanie

Peppies - Chrupki bekonowe 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Peppies
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Peppies
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Energia
2.062 kJ
Energia
493 kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,5 g
Węglowodany
56 g
- w tym cukry
2,4 g
Błonnik
2,0 g
Białko
5,6 g
Sól
2,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA (31%), olej słonecznikowy (26%), skrobia ziemniaczana (25%), ziemniaki w proszku (10%), sól, dekstroza,
papryka w proszku, mąka ryżowa, pomidor w proszku, cukier, pieprz czarny, chilli w proszku, cebula w proszku, aromat (zawiera
produkty z JĘCZMIENIA), aromat dymu wędzarniczego, EKSTRAKT drożdżowy, barwniki: węgiel roślinny, kwas karminowy, karmel
amoniakalny, substancja spulchniająca: węglany sodu, żywność barwiąca: EKSTRAKT z papryki, EKSTRAKT z kurkumy

Przechowywanie i stosowanie

Jutrzenka - Oranżada czerwona gazowana 250ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 268 g

Marka standaryzowana: Hellena
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany Oranżada Czerwona. Pasteryzowany.
Marka: Hellena
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml napoju:
wartość energetyczna
150 kJ / 35 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
8,6 g
w tym cukry
8,6 g
białko
0g
sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, zagęszczony sok z czarnej marchwi

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: oryginalny smak
Dodatkowe informacje: Cudze chwalicie, swego nie znacie!.

House of Asia - Makaron Mie 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 262 g
Zalecenia dla alergikow: Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: House of Asia
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Chinach.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Chiny
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Wrzuć makaron do wrzącej wody i gotuj przez 5-6 minut. Odsącz i przepłucz w zimnej wodzie. Od
temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron pszenny Mie typu noodle.
Marka: House of Asia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i
zużyć w ciągu 7 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
wartość energetyczna
1531 kJ / 361 kcal
tuszcz
1,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
węglowodany
75 g
w tym cukry
2,1 g
białko
11 g
sól
0,57 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 89,5%, woda, sól, regulator kwasowości: węglany potasu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kuchnia chińska
Dodatkowe informacje: Więcej przepisów na dania kuchni azjatyckiej znajdziesz na www.houseofasia.pl.

DeCare - Pasta Shiro Miso 300 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierac GLUTEN, RYBY
Opis produktu: Pasta z fermentowanego ryżu - "biała", słodkawa o łagodnym smaku i aromacie. Miso obok sosu sojowego i sake to jedna z
najpopularniejszych i podstawowych przypraw w kuchni japońskiej. Najczęściej występuje jako marynata do ryb, mięs i drobiu. Stanowi
bazę do wielu potraw, sosów i dipów oraz oczywiście zupy miso.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Japonii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta miso shiro
Marka: Miko Brand
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
792 kJ
Wartość energetyczna
189 kcal
Białko
11,2 g
Węglowodany
17,9 g
- w tym cukry
8,4 g
Tłuszcz
7g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Sól
12,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SOJA, woda, ryż, alkohol, barwnik: ryboflawiny

Przechowywanie i stosowanie

DeCare - Pasta Dashi Miso 300 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać GLUTEN

Opis produktu: Aromatyczna pasta z fermentowanej soi, tuńczyka oraz z wodorostów o charakterystycznym, intensywnym smaku. Miso
obok sosu sojowego i sake to jedna z najpopularniejszych i podstawowych przypraw w kuchni japońskiej. Najczęściej występuje jako
marynata do ryb, mięs i drobiu. Stanowi baze do wielu potraw, sosów i dipów oraz oczywiście zupy miso.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Japonii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta miso Dashi
Marka: Miko Brand
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
740 kJ
Wartość energetyczna
176 kcal
Białko
11,2 g
Węglowodany
16,3 g
- w tym cukry
7,3 g
Tłuszcz
6,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Sól
11,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda,SOJA, ryż, sól, ekstrakt z TUŃCZYKA,alkohol etylowy, wzmacniacze smaku: E621, E627, E631, wyciąg z
wodorostów, barwnik E101

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Napój owsiany 1l
Opis Produktu
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boisson a l'avoine BIO - napój owsiany sterylizowany UHT. Produkt rolnictwa ekologicznego
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze +6C i spożyć w ciągu 5 dni.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
182 kJ
Wartość energetyczna
43 kcal
Białko
0,5 g
Węglowodany
7,2 g
- w tym cukry
5g
Tłuszcz
1,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, OWIES 11%(zawiera GLUTEN), olej roślinny(słonecznikowy), sól morska

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio. Dżemextra z moreli 350 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Konfitura ekstra z moreli, pasteryzowana. Produkt rolnictwa ekologicznego

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć jak najszybciej
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1005 kJ
Wartość energetyczna237 kcal
Białko
0,5 g
Węglowodany
57,8 g
- w tym cukry
54,4 g

Tłuszcz

0,1 g

Sól

0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Morele(pochodzenie UE), cukier trzcinowy nierafinowany, koncentrat soku z cytryny, substancja żelująca: pektyny,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Sporządzono z 65 g owoców na 100 g produktu. Łączna
zawartość cukru 55 g na 100 g produktu.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Dżem truskawkowy 65% owocu 350g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bio Dżem Truskawkowy, pasteryzowany. Produkt rolnictwa ekologicznego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć jak najszybciej.
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna994 kJ
Wartość energetyczna234 kcal
Białko
0,7 g
Węglowodany
56,5 g
- w tym cukry
55,9 g
Tłuszcz
0,2 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: truskawki(pochodzenie UE), cukier trzcinowy nierafinowany, substancja żelująca: pektyny, koncentrat soku z cytryny.
Sporządzono z 65 g owoców na 100 g produktu. Łączna zawartość cukru 55 g na 100 g produktu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sos beszamelowy ze śmietanką w proszku 54g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać: SELER, SKORUPIAKI, GORCZYCĘ, RYBY, JAJA, SOJĘ.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sauce Bechamel - Sos beszamelowy ze śmietanką w proszku.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po przygotowaniu produkt nie może zostać zachowany do późniejszego
użycia.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1824 kJ / 435 kcal
Tłuszcz
18,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,1 g
Węglowodany
60,9 g
- w tym cukry
20,6 g
Błonnik
6,1 g
Białko
1,4 g
Sól
5,68 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA(zawiera GLUTEN), olej słonecznikowy, olej rzepakowy, syrop glukozowy, skrobia modyfikowana
kukurydziana, LAKTOZA(zawiera MLEKO), białka MLEKA, aromaty(zawierają MLEKO), sól, ŚMIETANKA w proszku 1,3%(zawiera
MLEKO), przyprawy(gałka muszkatołowa, pieprz).

Przygotowanie i stosowanie: W garnku zagotować 500 ml wody, wsypać zawartość opakowania i mieszając doprowadzić do wrzenia.
Gotować na małym ogniu przez 2 minuty, ciągle mieszając.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ratatuj danie gotowe 650g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać: GLUTEN, SELER, MLEKO, GORCZYCĘ i SEZAM.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Zawartość opakowania przełożyć do garnka i podgrzewać ciągle mieszając przez 5-10 minut.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ratatouille cuisinee - Ratatuj - gotowe danie na bazie pomidorów, cukinii, bakłażanów, papryki i oliwy
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
285 kJ
Wartość energetyczna
69 kcal
Białko
1,5 g
Węglowodany
5,4 g
- w tym cukry
5,4 g
Tłuszcz
4,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Błonnik
2g
Sól
0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pulpa pomidorowa 34%, cukinia 32%, smażony bakłażan(bakłażan, olej słonecznikowy) 12%, zielona i czerwona papryka 6%,
cebula, przecier pomidorowy, cukier, olej słonecznikowy, oliwa z oliwek 1,2%, sól, skrobia modyfikowana kukurydziana, przyprawy i
zioła, przeciwutleniacz: kwas cytrynowy.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Olej rzepakowy 750ml
Opis Produktu
Jednostka opisowa: ml

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Mętna postać oleju jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na jakość produktu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia. Produkt rolnictwa ekologicznego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu. Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu bez dostępu do
światłą, w szczelnie zamkniętej butelce
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
3700 kJ
Wartość energetyczna
900 kcal
Tłuszcz
100 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Olej rzepakowy ekologiczny

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio Herbatniki zbożowe maślane 167g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ORZESZKI ARACHIDOWE, INNE ORZECHY, SEZAM, SOJĘ, JAJA

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bio
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Petits buerre riches en cereale BIO - Herbatniki zbożowe, maślane. Produkt rolnictwa ekologicznego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1912 kJ
Wartość energetyczna
464 kcal
Białko
8g
Węglowodany
75 g
- w tym cukry
25 g
Tłuszcz
13 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8 g
Błonnik
2,5 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA 70%, cukier trzcinowy, MASŁO(z MLEKA) 14%, odtłuszczone MLEKO w proszku, substancje
spulchniające: węglany amonu, węglany potasu, kwas cytrynowy, sl morska nirafinowana, naturalny aromat, naturalny aromat wanilii

Przechowywanie i stosowanie

Adro - Mieszanka warzywna do przygotowania dań chińskich BIO 600g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Ardo

Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. Zawartość opakowania bez rozmrażania wsypać na patelnię z rozgrzaną oliwą. Warzywa
należy smażyć 8-10 minut. Podsmażone warzywa posolić, przyprawić sosem sojowy, podawać z ryżem lub innymi dodatkami. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bio Mix Wok. Mieszanka warzywna do przygotowania potraw chińskich. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Ardo
Przechowywanie: 0°C - +6°C nie dłużej niż 24 godz.; poniżej -6°C nie dłużej niż tydzień; poniżej -18°C do końca daty minimalnej
trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
142 kJ/ 34 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
4,3 g
w tym cukry
3,4 g
Białko
1,8 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: bio brokuł 30%, bio marchew 20%, bio żółta marchew 20%, bio fasolka szparagowa zielona 12%, bio cebula kostka 9%, bio
czerwona papryka kostka 9%
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-02 Rolnictwo UE,
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie

TENA - Men Level 1 Protection wkłady anatomiczne dla mężczyzn 12 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 187 g

Opis produktu: TENA Men Light wkładki higieniczne . Cienka wkładka na lekkie nietrzymanie moczu dla mężczyzn jest wyjątkowo
wygodna w noszeniu: TENA Men Light pozwala w pełni kontrolować skutki lekkiego wycieku moczu. Wkładki są specjalnie opracowane
tak, aby były bardzo dyskretne i w 100 % niezawodne. Lekkie wkładki oferują ochronę przed przeciekaniem, dzięki wzmocnionej strefie
bezpiecznego wchłaniania. Poczuj się pewniej z podwójnym wkładem chłonnym i ultrawysoką chłonnością, która zapewnia suchość. TENA
Men Light chroni przed różnymi zapachami i zapewnia uczucie świeżości. Wkładki są pakowane indywidualnie, dzięki czemu możesz je
zabrać ze sobą wszędzie - pojedyncza wkładka zmieści się w każdej kieszeni spodni. Ważne: wszystkie materiały użyte do produkcji
wkładek są poddawane testom dermatologicznym. Produkty TENA dla kobiet i mężczyzn obejmują różne warianty wkładek higienicznych,
podpasek oraz bielizny dla osób z nietrzymaniem moczu nadającej się do prania. Dla każdej potrzeby znajdzie się odpowiedni produkt.
TENA. Produkty TENA pomagają zachować bezpieczeństwo, suchość i brak nieprzyjemnego zapachu. Dzięki ponad 50-letniemu
doświadczeniu, TENA jest światowym liderem w dostarczaniu doskonałych i trwałych rozwiązań w zakresie nietrzymania moczu. W
naszej ofercie znajdują się produkty dla kobiet i mężczyzn, a także dla służby zdrowia i opiekunów rodzinnych.
Marka standaryzowana: TENA
Podmarka: Men

Składniki i wartości odżywcze
Marka: TENA

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Ser żółty Masdaamer w kawałku* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ser w kawałku - rodzaj holenderskiego sera produkowany z krowiego mleka. Mazdamer jest zaliczany do serów półtwardych,
podpuszczkowych oraz dojrzewających. Ma smak bardziej słodki i orzechowy niż ementaler, delikatną, żółtą skórkę, a w przekroju widoczne
Pochodzenie: Holandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser żółty Masdaamer - w kawałku - na wagę

Marka: Euroser
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2 do 7 stopni C
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1553 kj /375 kcal
Tłuszcz
27 g
Tłuszcze nasycone 19 g
Węglowodany
0g
Cukier
0g
Białko
26 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO KROWIE, sól, kultury bakterii MLEKOWYCH, podpuszczka mikrobiologiczna, substancja
KONSERWUJĄCA : natymycyna (w skórce SERA), barwnik: e160b (w skórce SERA). zawartość tłuszczu w suchej masie nie mniej niż
45%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Prymat - Pieprz czarny mielony 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Pieprz czarny mielony jest przyprawą wszechstronnie stosowaną do mięs, zup, sosów, bulionów,
marynat, a także serów. Dzięki niemu codziennie przygotowywane posiłki nabierają pożądanego, lekko ostrego posmaku i aromatu.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieprz czarny mielony
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Prymat - Pieprz czarny ziarnisty 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Pieprz ziarnisty jest używany do mięs, ryb, zup, sosów, bulionów oraz marynat. Ważne, aby dodać go na początku
przyrządzania potrawy, gdyż pieprz w formie ziarnistej stopniowo uwalnia swój aromat podczas gotowania.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieprz czarny ziarnisty
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Prymat - Pieprz ziołowy mielony 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Pieprz ziołowy wzbogaci smak wszelkich dań mięsnych i zup. Dobrze wpływa na metabolizm i poprawia
trawienie, dlatego warto go dodawać do tłustych i ciężkostrawnych potraw. Doskonale nadaje się do przygotowania masła ziołowego.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieprz ziołowy mielony - mieszanka suszonych przypraw i ziół.
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: GORCZYCA biała, owoc kolendry, kminek, papryka ostra, czosnek, kozieradka, majeranek
Przygotowanie i stosowanie: Cielęcina z sałatką jajeczną. 4 porcje, 80 min. Składniki:. - 800 g udźca cielęcego, - 2 łyżki oleju rzepakowego,
- 2 łyżki miodu, - 2 łyżki Przyprawy do pieczeni Prymat, - 100 g suszonych owoców (morele, figi, jabłka, żurawina), - 4 jajka. - 2 szalotki, kilka gałązek szczypiorku, - 1 łyżka majonezu light, - 1 łyżka chrzanu tartego, - 1 bagietka razowa, - 1 łyżeczka Pieprzu ziołowego
mielonego Prymat, - do smaku: Sól morska Prymat.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Prymat - Papryka słodka 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Papryka słodka mielona ma wszechstronne zastosowanie. Podkreśla smak potraw mięsnych, sosów,
twarogów, wędlin, sałatek, potraw z ryb, ryżu i drobiu. Nadaje potrawom nie tylko wyborny smak i aromat, ale też piękną, intensywną
barwę.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka słodka mielona
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Potrawka z bakłażana i cukinii. 4 porcje, 30 min. Składniki:. - 3 bakłażany, - 2 cukinie, - 6 pomidorów, - 4
duże ząbki czosnku, - 1 łyżka czarnych oliwek, - 1 łyżka zielonych oliwek, - 1/2 szklanki startego sera długodojrzewającego, - 125 ml oliwy
z oliwek, - po 1 łyżce Oregano suszonego i Papryki słodkiej mielonej Prymat, - 1/2 łyżeczki Chili pieprzu cayenne Prymat, - do smaku:
cukier, Sól ziołowa Prymat.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Prymat - Przyprawa do kurczaka 30g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 34 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Przyprawa do kurczaka jest doskonała do dań gotowanych, smażonych i pieczonych. Można nią nacierać
kawałki mięsa lub na jej bazie stworzyć marynatę. Idealnie nadaje się do wszystkich rodzajów mięsa drobiowego: kurczaka, indyka, kaczki,
gęsi.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przyprawowa do kurczaka złocista skórka - kompozycja suszonych przypraw i ziół.
Marka: Prymat
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
834 kJ / 199 kcal
Tłuszcz
5,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
26 g
w tym cukry
9,7 g
Białko
6,4 g
Sól
49,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, papryka słodka, cebula, owoc kolendry, czosnek (5%), cukier, kurkuma, GORCZYCA biała, imbir, majeranek, chili, kmin
rzymski, kminek, goździki
Przygotowanie i stosowanie: Szaszłyki z kurczaka z ananasem. 4 porcje, 30 min. Składniki:. - 400 g piersi z kurczaka, - 4 łyżki oleju
rzepakowego, - 1 łyżka Musztardy delikatesowej Prymat, - 2 łyżki Przyprawy do kurczaka Prymat, - 200 g wędzonego boczku, - 200 g
świeżego ananasa.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu sodu

Prymat - Przyprawa do flaków 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Zawiera
Opis produktu: Warto wiedzieć. Przyprawa jest polecana do flaków wołowych, cielęcych i drobiowych. Dodajemy ją w połowie
gotowania, pamiętając, aby flaki były gotowane aż do osiągnięcia miękkości. Doskonale komponuje się również jako przyprawa do
domowych pasztetów i mięsa wołowego. Nasza przyprawa jest bez dodatku: glutaminianu sodu, substancji konserwujących, barwników.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przyprawowa do flaków klasyczna - kompozycja suszonych przypraw, warzyw i ziół.
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
660 kJ/157 kcal
Tłuszcz
1,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
25 g
w tym cukry
7,3 g
Białko
5,5 g
Sól
54,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, marchew, cebula, czosnek, papryka słodka, hydrolizat białka SOJOWEGO, pasternak, pieprz czarny, majeranek, liść
laurowy, imbir, cukier, gałka muszkatołowa, owoc kolendry, papryka ostra, kurkuma
Informacje o dodatkach: Nasza przyprawa jest bez dodatku: glutaminianu sodu, substancji konserwujących, barwników.
Przygotowanie i stosowanie: Flaki drobiowe z borowikami. 4 porcje, 60 min. Składniki:. - 400 g podudzi z kurczaka bez kości, - 2 łyżki

Przyprawy do kurczaka pikantnej Prymat, - 1 l Rosołu z kury Kucharek, - 2 łyżki Włoszczyzny suszonej Kucharek, - 2 łyżki suszonych
pomidorów w oleju, - 1 cebula, - 100 g mrożonych borowików, - 200 ml pomidorów pelati, - 3 łyżki Przyprawy do flaków Prymat, - 1
łyżka masła, - olej rzepakowy, - 1 pęczek natki pietruszki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu sodu

Prymat - Przyprawa do bigosu 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Przyprawa do bigosu wzbogaca walory smakowe i zapachowe dań z kapusty. Najlepiej dodawać ją w
trakcie gotowania, ponieważ pod wpływem ciepła składniki zawarte w przyprawie uwalniają swój aromat. Nasza przyprawa jest bez
dodatku: glutaminianu sodu, substancji konserwujących, barwników.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przyprawowa do bigosu i dań z kapusty - kompozycja suszonych przypraw i ziół.
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
788 kJ/188 kcal
Tłuszcz
3,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
30 g
w tym cukry
17 g
Białko
4,2 g
Sól
45,2 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: sól, papryka słodka, cukier, kminek, pieprz czarny, owoc kolendry, GORCZYCA biała, owoc jałowca, majeranek, liść laurowy,
ziele angielskie, papryka ostra
Informacje o dodatkach: Nasza przyprawa jest bez dodatku: glutaminianu sodu, substancji konserwujących, barwników.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu sodu

Prymat - Przyprawa do mielonego 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Nasza przyprawa sprawdzi się nie tylko do przyrządzenia tradycyjnych kotletów mielonych, ale także
jako dodatek do wszelkiego rodzaju mięsnego nadzienia i farszu. Jest niezastąpiona do zrazów, pulpetów, klopsów, szaszłyków,
pasztetów, pieczeni rzymskiej, a także do kuleczek mięsnych do spaghetti. Nasza przyprawa jest bez dodatku: glutaminianu sodu,
substancji konserwujących, barwników.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przyprawowa do mięsa mielonego, farszu i klopsów - kompozycja suszonych przypraw, ziół
i warzyw.
Marka: Prymat
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1090 kJ/260 kcal
Tłuszcz
6,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
33 g
w tym cukry
9,9 g
Białko
10 g

Sól

32,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, papryka słodka, czosnek, owoc kolendry, GORCZYCA biała, cebula, majeranek, marchew, pieprz czarny, tymianek, chili,
rozmaryn, ziele angielskie
Informacje o dodatkach: Nasza przyprawa jest bez dodatku: glutaminianu sodu, substancji konserwujących, barwników.
Przygotowanie i stosowanie: Pikantne kotleciki drobiowe. 4 porcje, 60 min. Składniki:. - 600 g mielonego mięsa drobiowego, - 2 białe
cebule, - 2 ząbki czosnku, - 2 łyżki masła, - 1 jajko, - 1 szklanka Bułki tartej Prymat, - 1 płaska łyżeczka Papryki ostrej mielonej Prymat, - 3
łyżeczki Przyprawy do mięsa mielonego Prymat, - 1 czerwona cebula, - 1 świeży ogórek, - 5 rzodkiewek, - 6 pomidorów koktajlowych, - 2
kolorowe papryki, - 1 opakowanie Sosu sałatkowego greckiego Prymat, - 120 g jogurtu naturalnego, - olej rzepakowy.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu sodu

Prymat - Papryka ostra mielona 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Papryka ostra mielona posiada intensywny zapach oraz smak. Znakomicie nadaje się do węgierskiego
gulaszu oraz potraw kuchni meksykańskiej i indyjskiej. Aby wydobyć kolor oraz smak papryki warto podsmażyć ją uprzednio na gorącym
lecz nie gotującym się tłuszczu.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka ostra mielona
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przygotowanie i stosowanie: Pikantna potrawka z żeberek. 4 porcje, 60 min. Składniki:. - 800 g żeberek wieprzowych, - 100 g boczku
wędzonego, - 3 cebule, - 3 ząbki czosnku, - olej rzepakowy do smażenia, - 200 ml pomidorów pelati z puszki, - 200 g białej fasoli z puszki,
- 1 l Rosołu z kury Kucharek, - 2 łyżki mąki, - 1 pęczek natki pietruszki, - 1 łyżeczka Papryki ostrej mielonej Prymat, - 1 łyżeczkę
Majeranku suszonego Prymat, - do smaku: Sól morska drobnoziarnista Prymat.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Prymat - Zioła prowansalskie 10g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 14 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Zioła prowansalskie są niezastąpione do mielonych mięs, farszów, sosów ziołowych, a także do zup,
sałatek, twarogów oraz potraw z grilla. Doskonale pasują do pizzy i zapiekanek. Można dodawać je w trakcie gotowania, jak i posypać nimi
gotowe danie.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zioła prowansalskie - mieszanka suszonych ziół.
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: tymianek, bazylia, cząber, majeranek, rozmaryn, oregano, liśc laurowy
Przygotowanie i stosowanie: Łosoś z zapiekanymi warzywami. 4 porcje, 60 min. Składniki:. - 400 g filetu z łososia, - 1/2 główki kalafiora,
- 1/2 główki brokuła, - 3 marchewki, - 1 pietruszka, - 1 cebula, - 1 puszka kukurydzy konserwowej, - 200 g masła, - 500 ml mleka, - 100 g
mąki, - 80 g dowolnego sera żółtego np. gouda, - 3 łyżki oleju, - szczypta Gałki muszkatołowej mielonej Prymat, - 1 łyżeczka Ziół
prowansalskich Prymat, - do smaku: Pieprz kolorowy i Sól morska Prymat.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Prymat - Tymianek przyprawa 10 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 14 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Tymianek ma lekko pikantny smak i wyjątkowy aromat. Szczególnie polecany jest do dań kuchni
śródziemnomorskiej. Idealnie podkreśla smak tłustych mięs, pieczonych ziemniaków, jaj smażonych na bekonie, serów pleśniowych oraz
dań na bazie pomidorów.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tymianek
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Tagliatelle z kurkami. 4 porcje, 45 min. Składniki:. - 400 g makaronu tagliatelle, - 500 g świeżych kurek, - 1
ząbek czosnku, - 2 średnie cebule szalotki, - 100 ml śmietany 30%, - 8 surowych szarych krewetek, - 1 łyżka oliwy z oliwek, - 3 łyżki
masła, - 150 g parmezanu, - 2 łyżeczki Natki pietruszki suszonej Prymat, - 1 łyżeczka Tymianku suszonego Prymat, - do smaku: Sól
morska, Pieprz czarny Prymat.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Prymat - Ziele angielskie całe 15g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 20 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Ziele angielskie wzbogaci smak wszelkich mięs: baraniny, dziczyzny, wieprzowiny, cielęciny. Jest
niezastąpione do zup, galaret i ogórków kiszonych. Świetnie sprawdzi się nie tylko do marynat i sosów, ale też do słodkich likierów i
kompotów.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ziele angielskie całe
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Prymat - Natka pietruszki suszona 6 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, JAJA, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), SOJĘ, GORCZYCĘ, SELER,
ORZESZKI ZIEMNE i SEZAM
Opis produktu: Natka pietruszki jest niezastąpionym dodatkiem do zup, gulaszów, sałatek, surówek i pasztetów. Świetnie podkreśla smak omletów, jajecznicy,
ziemniaków oraz ryb i owoców morza. Wraz z czosnkiem stworzy doskonały duet do aromatycznego masła

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Natka pietruszki suszona
Marka: Pryamt
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Natka pietruszki suszona

Przechowywanie i stosowanie

Prymat - Imbir mielony 15 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 19 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Imbir charakteryzuje się palącym smakiem z cytrynowo-słodkawą nutą oraz korzennym aromatem.
Idealnie komponuje się jako dodatek do pierników, puddingów, pikli i grzańców. Jest również powszechnie dodawany do potraw mięsnych,
warzywnych oraz marynat.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Imbir mielony
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Kurczak w cieście piwnym. 4 porcje, 45 min. Składniki:. - 600 g piersi z kurczaka, - 100 ml oliwy z oliwek, 1 łyżka Przyprawy do kurczaka pikantnej Prymat, - 1 łyżka ziaren sezamu, - 200 g mąki pszennej, - 1 jajko. - 200 ml mleka. - 100 ml piwa
jasnego, - 100 ml sosu sojowego, - 2 łyżki miodu, - 1/2 łyżeczki Chili pieprzu cayenne Prymat, - 1/2 łyżeczki Imbiru mielonego Prymat, olej rzepakowy do smażenia, - do smaku: Sól morska, Pieprz czarny Prymat.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Prymat -Goździki całe 10g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN, JAJA, MLEKO(łącznie z LAKTOZĄ), SOJĘ,

GORCZYCĘ, SELER, ORZESZKI ZIEMNE i SEZAM
Opis produktu: Goździki nadają potrawom korzenny smak i zniewalający aromat. Goździki całe są wykorzystywane do likierów i
grzanych win, natomiast pokruszone będą doskonałe do marynat i sosów mięsnych. Wraz z cebulą i listkiem laurowym świetnie pasują do
czerwonej kapusty.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Goździki całe
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu. Należy spożyć przed końcem: data i numer partii podane na
opakowaniu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Goździki całe

Przechowywanie i stosowanie

Prymat - Cebula suszona 15g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 22 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Suszona cebula ma uniwersalne zastosowanie. Wykorzystuje się ja do sznycli, pieczeni, gulaszu, zup
jarzynowych, drobiu, ryb, dziczyzny, hamburgerów, hot dogów, potraw z jaj i sosów. Możemy dodawać ją do wszelkich kanapek, sałatek a
także dań z ziemniaków.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cebula suszona

Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Zapiekane ziemniaki z boczkiem. 4 porcje, 120 min. Składniki:. - 700 g ziemniaków średniej wielkości, - 500
ml śmietany 36%, - 100 g tartego parmezanu, - 2 ząbki czosnku, - 100 g boczku wędzonego parzonego, - 2 łyżeczki Tymianku suszonego
Prymat, - 2 łyżki Cebuli suszonej Prymat, - szczypta Gałki muszkatołowej mielonej Prymat, - do smaku: Sól morska, Pieprz czarny
Prymat.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Prymat - Cynamon mielony 15g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 19 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Cynamon ma słodkawo-korzenny smak. Idealnie wzbogaca zarówno mięsne potrawy, jak i słodkie desery.
W polskiej kuchni najczęściej przyprawiamy nim dania z ryżu, kompoty, zwłaszcza z gruszek, desery czekoladowe, ciasta, napoje, chleb
korzenny i grzanki.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cynamon mielony
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Prymat - Curry przyprawa 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Przyprawa curry nadaje daniom orientalny charakter. Jest idealna zwłaszcza do potraw z drobiu, baraniny
i wieprzowiny. Wymieszana z olejem lub masłem klarowanym, stworzy aromatyczną pastę curry. Nadaje potrawom żółto-złocistą barwę.
Nasza przyprawa jest bez dodatku: glutaminianu sodu, substancji konserwujących, barwników.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przyprawowa curry - kompozycja suszonych przypraw.
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1018 kJ / 242 kcal
Tłuszcz
2,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
40 g
w tym cukry
9,7 g
Białko
6,7 g
Sól
23,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, kurkuma, cebula, czosnek, papryka słodka, cynamon, cukier, kmin rzymski, korzeń lubczyku, kardamon, kozieradka,
goździki, owoc kolendry, chili, imbir, pieprz czarny

Informacje o dodatkach: Nasza przyprawa jest bez dodatku: glutaminianu sodu, substancji konserwujących, barwników.
Przygotowanie i stosowanie: Sałatka z kaszą jaglaną i curry. 4 porcje, 30 min. Składniki:. - 200 g kaszy jaglanej, - 400 ml wody, - 2 łyżki
oliwy z oliwek, - 1 łyżeczka Przyprawy Curry Prymat, - 200 g suszonych pomidorów w oleju, - 1 długi ogórek, - 250 g pomidorków
koktajlowych czerwonych i żółtych, - 100 g groszku cukrowego, - 1 pęczek świeżej kolendry, - do smaku: Sól morska, Pieprz czarny
mielony Prymat.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu sodu

Prymat - Majeranek otarty 8g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 13 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Majeranek jest powszechnie stosowany do dań kuchni polskiej. Stosuje się go m.in. do tłustych mięs,
potraw z warzyw strączkowych, zawiesistych zup oraz kapusty. Doskonale komponuje się z tymiankiem. Zazwyczaj dodaje się go na
końcu gotowania, aby zachować jego delikatny smak.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Majeranek suszony
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przypraw

Prymat - Gałka muszkatołowa mielona 10 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 14 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Gałka muszkatołowa ma intensywny korzenno-słodkawy smak. Stosowana jest do sosów śmietankowych
i serowych, a także do tradycyjnych polskich potraw takich jak: bigos, flaki, zupa fasolowa, czy też mielone kotlety. Nadaje wyjątkowy
aromat słodkim deserom i napojom.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gałka muszkatołowa mielona
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Tartaletki ze szpinakiem. 4 porcje, 130 min. Składniki:. - 250 g świeżego szpinaku, - 2 ząbki czosnku, - 200 g
sera pleśniowego, - szczypta Gałki muszkatołowej mielonej Prymat, - 2 łyżki masła, - olej rzepakowy do smażenia, - do smaku: Pieprz
czarny gruby mielony, Sól morska Prymat. Ciasto:. - 200 g mąki krupczatki, - 120 g zimnego masła, - 2 żółtka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Prymat - Czosnek granulowany 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Czosnek ma charakterystyczny ostry smak i intensywny zapach. Jest nieodzownym składnikiem
marynat do tłustych mięs i idealnym dodatkiem do zup, sosów i warzyw. Doskonale podkreśla także smak kiełbas oraz domowych wędlin i
pasztetów.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czosnek suszony
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Naleśniki ze szpinakiem i serem feta. 4 porcje, 40 min. Składniki:. - 3 jaja, - 400 g mąki pszennej, - 1/2
łyżeczki Soli morskiej drobnoziarnistej Prymat, - 150 ml mleka, - 150 ml wody, - 1 łyżka oliwy, - 1 cebula, - 6 suszonych pomidorów w
oleju. - 400 g szpinaku, - 100 g pokruszonego sera feta, - 4 łyżki oleju rzepakowego, - 1/2 łyżeczki Czosnku suszonego Prymat, - 1 łyżeczka
Przyprawy do potraw Kucharek.

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Serek Wiejski z jagodami 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek Wiejski z jagodami.
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
464 kJ/110 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
10 g
Białko
8,6 g
Sól
0,50 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG ziarnisty, ŚMIETANKA pasteryzowana, wsad jagodowy (cukier, jagoda 7% w SERKU, aromat naturalny,
zagęszczony sok z cytryny), sól, BIAŁKA MLEKA
Zawartosc opakowania: 120 g serka + 30 g wsadu jagodowego
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO

Piątnica - serek wiejski z żurawiną i malinami 150 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek Wiejski z malinami i żurawiną
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
464 kJ/110 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
10 g
Białko
8,6 g
Sól
0,50 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG ziarnisty, ŚMIETANKA pasteryzowana, wsad malina z żurawiną (cukier, malina 3,5% w serku, żurawina 3,5% w
serku, zagęszczony sok z cytryny, aromaty naturalne), sól, białka MLEKA
Zawartosc opakowania: 120 g serka + 30 g wsadu malinowo-żurawinowego
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO

Pomarańcze drobne* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Zawierają dużo witamin, w tym najwięcej witaminy C. Smak słodko-kwaśny. Nadają się do bezpośredniego spożycia na
surowo. Są powszechnie stosowane w produkcji soków owocowych.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomarańcze - drobne na wagę
Marka: Pomarańcze
Przechowywanie: Pomarańcze powinny być przetrzymywane w temperaturze od 2 do 7'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomarańcza

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Hortex - Zupa jesienno - zimowa 450g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 456 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może
zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Bogata w pyszne składniki zupa jesienno-zimowa to doskonałe połączenie: marchewki, kalafiora, fasoli szparagowej,
brukselki oraz pora i selera. Szybka i łatwa w przygotowaniu stanowi idealną propozycję dla każdego bez względu na porę roku.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować. Garnek: Do 1 l gorącego bulionu lub wywaru wsypać zawartość opakowania, dodać 4 ziarenka ziela angielskiego,
2 liście laurowe, 10 ziarenek pieprzu. Gotować pod przykryciem ok. 12 minut. Zupę doprawić solą i ewentualnie śmietaną. Podawać
posypaną natką pietruszki. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
134 kJ / 32 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,5 g
w tym cukry
2,7 g
Błonnik
3,4 g
Białko
2,1 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: marchew, kalafior, fasola szparagowa, kapusta brukselska, por, SELER
Przygotowanie i stosowanie: Spożyć po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Hortex - Marchewka z groszkiem 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 490 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Marchewka z groszkiem to bardzo popularna kompozycja warzyw. Najczęściej stosowana jako dodatek do dania głównego
ale może stanowić również składnik do farszu lub aksamitnej zupy kremu.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Garnek: W garnku roztopić łyżkę masła, wsypać zawartość opakowania, podlać
odrobiną wody i dusić ok. 12 minut. Warzywa przyprawić do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
196 kJ / 47 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
6,4 g

w tym cukry

4,2 g

Błonnik
Białko
Sól

4,0 g
2,6 g
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: marchew 70%, groch zielony 30%
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Henglein - Ciasto Francuskie XXL chłodzone 375g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 392 g
Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera
Opis produktu: 1. Formy: strudel, torebki, wiatraczki, ślimaczki, roladki itd. 2. Ciasto francuskie idealnie nadaje się do nadziewania szynką, serami,
owocami, grzybami, itp. 3. Gęste nadzienie - gwarancją dobrego wypieku!. 4. Brzegi ciasta francuskiego pozostawiamy do sklejenia - tak, by nadzienie nie
wypłynęło. 5. Dla zapewnienia złocistego koloru, ciasto francuskie smarujemy żółtkiem, białkiem lub mlekiem. 6. Jeżeli jako farszu użyjemy gotowego
nadzienia (smażonego, duszonego, gotowanego), skraca się czas pieczenia. 7. Poprzez nakłucie widelcem ciasto będzie bardziej puszyste.

Marka standaryzowana: Henglein
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Niemczech
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto francuskie - Półprodukt garmażeryjny chłodzony
Marka: Henglein
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać szczelnie zamknięte w lodówce oraz
spożyć w ciągu 1-2 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1575 kJ/378 kcal
Tłuszcz
23 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Węglowodany
33 g
w tym cukry
2,0 g
Białko
4,9 g
Sól
0,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, tłuszcz palmowy, alkohol etylowy, cukier, sól spożywcza, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: smak domowej kuchni, doskonałe do domowych wypieków, na papierze do pieczenia 50 x 25 cm

Owoc - Granat duży 1szt
Opis Produktu
Opis produktu: Z owoców przede wszystkim wytwarza się sok, który później służy do produkcji m.in. win, galaretek i syropów. Ponadto
dodaje się go do sałatek, sosów oraz potraw z ryb i białego mięsa. Z powodzeniem zastępuje w kuchni sok cytrynowy.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Granat duży sztuka około 2 szt/kg
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: granat

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Herbapol - Zielnik Polski Mięta 20 torebek
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 62 g
Opis produktu: Mięta wspomaga procesy trawienne przyczyniając się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego oraz pomaga w odprężeniu
organizmu.
Marka standaryzowana: Herbapol
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Zielnik Polski
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięta herbatka ziołowa
Marka: Herbapol
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła.
Wartości odżywcze
100 ml
Wartość energetyczna
2 kJ / 1 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% liści mięty pieprzowej, Menthae piperitae folium
Zawartosc opakowania: 20 torebek x 2 g
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, Jedną torebkę zalać szklanką (200 ml) wrzącej wody. , Zaparzać pod przykryciem
przez ok. 10 min. Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia naparu z 2 torebek dziennie.
Nie należy stosować u osób nadwrażliwych na liść mięty pieprzowej. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są
podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wspomaga trawienie

Pieczarka - Świeża 500g
Opis Produktu
Opis produktu: Kaliber: 30-65 mm.
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczarka świeża
Marka: Pieczarka Siedlecka

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pieczarki

Przechowywanie i stosowanie

Sałata lodowa sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Sałata lodowa jest bardzo mało kaloryczna, ponieważ składa się głównie z wody. Zawiera witaminę C, potas, niewielką ilość żelaza, jodu i
wapnia. Jest bogatym źródłem kwasu foliowego. Klasa: 1

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sałata Lodowa

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sałata lodowa

Przechowywanie i stosowanie

Cebula - dymka 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Małe surowe cebulki z przeznaczeniem spożywczym jako dodatek do wzmacniania smaku potraw.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cebula Dymka pęczek

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cebula dymka

Przechowywanie i stosowanie

Sałata - masłowa 1 sztuka

Opis Produktu
Opis produktu: Sałata masłowa może być stosowana do sałatek oraz jako dodatek do kanapek. Całe liście używane są jako element dekoracyjny potraw.
Klasa: 1

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sałata Masłowa

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sałata MASŁOWA

Przechowywanie i stosowanie

Seler - naciowy paczka
Opis Produktu
Opis produktu: 1 sztuka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Seler naciowy średni

Marka: Green Factory

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SELER naciowy średni
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Brokuł - 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Brokułu surowego lub ugotowanego można wykorzystać do przygotowywania wszelkiego rodzaju sałatek warzywnych oraz stosować jako
dodatek do mrożonych mieszanek. Po ugotowaniu nadaje sie on również do spożycia jako osobne danie

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Brokuł
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: brokuł

Przechowywanie i stosowanie

Włoszczyzna - 1.2 kg
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Włoszczyzna

Marka: Kacprowicz

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Marchew, pietruszka, por, SELER

Przechowywanie i stosowanie

Cebula - czerwona 500 g

Opis Produktu
Opis produktu: Kaliber: 40-60m. Odmiana: Red Baron

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cebula czerwona

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cebula

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pieczarki - opakowanie 250g
Opis Produktu
Opis produktu: Kaliber: 20-45 mm
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczarka świeża

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pieczarka

Przechowywanie i stosowanie

Knorr- Sos sałatkowy grecki 9g.
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 10 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA Zawiera
Marka standaryzowana: Knorr
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos sałatkowy grecki

Marka: Knorr
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, MSG (glutaminian) - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza przygotowanego sosu 100 ml
Energia
1832 kJ/437 kcal
Tłuszcz
46 g
w tym kwasy nasycone
6,9 g
Węglowodany
5,2 g
w tym cukry
3,9 g
Błonnik
0,8 g
Białko
<0,5 g
Sól
1,5 g
**1 porcja = 30 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji sosu.
1 porcji**
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 550 kJ/131 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, sól jodowana, regulator kwasowości (octany sodu), kwas (kwas cytrynowy), skrobia, czosnek* (4,6%), BŁONNIK
cytrusowy, LAKTOZA, natka pietruszki* (3,9%), szalotka* (3,3%), olej palmowy*, pomidory* (2,2%), cząber, mielona GORCZYCA,
pieprz, papryka zielona* (1,1%), cebula* (1,1%), papryka*, szpinak*, sok z cytryny*, aromaty, Zioła i przyprawy13,5%, w tym zioła
5,6%, *Uprawiane w sposób zrównoważony
Pozostale informacje: Jedna porcja** zawiera: 550 kJ 131 kcal 7%*, W 100 ml: 1832 kJ/437 kcal, *% referencyjnej wartości spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). **1 porcja = 30 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji sosu.
Przygotowanie i stosowanie: 1. Wsyp sos sałatkowy do szklanki. 2. Dodaj 3 łyżki stołowe wody, 3 łyżki stołowe oleju roślinnego i
dobrze wymieszaj. 3. Gotowy sos wymieszaj z sałatką około 15 minut przed podaniem. Czy wiesz jak jeszcze można przyrządzić pyszny
dip, Wymieszaj jedną saszetkę z dwiema łyżkami jogurtu typu grecki i dwiema łyżkami majonezu!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z ziołami z upraw zrównoważonych, bez: konserwantów, glutaminianu sodu i barwników

Knorr- Sos sałatkowy francuski 8g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 10 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Zawiera, GORCZYCA - Zawiera
Marka standaryzowana: Knorr
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos sałatkowy francuski
Marka: Knorr
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, MSG (glutaminian) - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza przygotowanego sosu 100 ml
Energia
1812 kJ/432 kcal
Tłuszcz
46 g
w tym kwasy nasycone
6,9 g
Węglowodany
4g
w tym cukry
3,3 g
Błonnik
0,7 g
Białko
<0,5 g
Sól
1,5 g
**1 porcja = 30 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji sosu.
1 porcji**
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 544 kJ/130 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, sól jodowana, regulator kwasowości (octany sodu), kwas (kwas cytrynowy), cebula* (7,5%), skrobia, LAKTOZA,
natka pietruszki* (4,7%), BŁONNIK cytrusowy, szczypiorek* (3,8%), TRYBULA* (2,5%), mielona GORCZYCA, olej palmowy*,
lubczyk*, koperek*, pieprz, sok z cytryny, Zioła i przyprawy 16,3%, w tym zioła 13%, *Uprawiane w sposób zrównoważony
Pozostale informacje: Jedna porcja** zawiera: 544 kJ 130 kcal 7%*, W 100 ml: 1812 kJ/432 kcal, *% referencyjnej wartości spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). **1 porcja = 30 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji sosu.
Przygotowanie i stosowanie: 1. Wsyp sos sałatkowy do szklanki. 2. Dodaj 3 łyżki stołowe wody, 3 łyżki stołowe oleju roślinnego i

dobrze wymieszaj. 3. Gotowy sos wymieszaj z sałatką około 15 minut przed podaniem. Czy wiesz jak jeszcze można przyrządzić pyszny
dip, Wymieszaj jedną saszetkę z dwiema łyżkami jogurtu typu grecki i dwiema łyżkami majonezu!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z ziołami z upraw zrównoważonych, bez: konserwantów, glutaminianu sodu i barwników

Caprio - Napój pomarańczowy niegazowany 2 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2113 g
Opis produktu: Ludzki organizm sam nie wytwarza witaminy C, dlatego tak ważne jest uzupełnianie jej w codziennej diecie. Już jedna
szklanka Caprio dostarcza 100% dziennej dawki witaminy C!. Witamina C* - odporność, zdrowa skóra, zdrowe kości, dobre samopoczucie.
*Witamina C wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry i kości, wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Zbilansowana i zróżnicowana dieta jest podstawą zdrowego trybu życia.
Marka standaryzowana: Caprio
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój pomarańczowy. Niegazowany, pasteryzowany, wzbogacony witaminą C. Zawiera cukry i
substancje słodzące.
Marka: Caprio
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: wzbogacony witaminą C.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze
energia
tłuszcz
w tym kwasy nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
witamina C

w 100 ml
131 kJ / 31 kcal
0g
0g
7,5 g
7,5 g
0g
0,03 g
32 mg (40%**)

**% referencyjnej wartości spożycia. w szklance 250 ml

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku (20%), syrop glukozowo-fruktozowy (G) i/lub cukier (D), regulatory
kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu, stabilizator - pektyny, witamina C, aromaty, barwniki: kurkumina i karoteny, substancje
słodzące: acesulfam K i cyklaminian sodu, D, G - w zależności od użytego składnika: patrz nadruk na wierzchu opakowania
Pozostale informacje: Ten karton nadaje się do recyklingu, Bądź Eko!, Chroń planetę, Wyrzuć do żółtego kosza (zgodnie z WSSO),
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 2 litry - supercena, 100% dziennej dawki witaminy C w szklance Caprio, bez konserwantów
Dodatkowe informacje: Caprio na każdą okazję impreza, grill, obiad.

Fortuna - Sok pomidorowy z dodatkiem soli 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1069 g
Opis produktu: W naszym soku znajdziesz tylko dojrzewające w słońcu pomidory i nic więcej. No chyba, że szczyptę soli do smaku.
Marka standaryzowana: Fortuna
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok pomidorowy z dodatkiem soli. Pasteryzowany. Częściowo z soku zagęszczonego.
Marka: Fortuna
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze
W 100 ml produktu
Wartość energetyczna
77 kJ / 18 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
2,7 g
w tym cukry
2,7 g

Białko
Sól

0,8 g
0,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok pomidorowy z zagęszczonego soku pomidorowego oraz przecier pomidorowy: (99,5%), sól (0,5%)
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mieszany, Tektura z odpowiedzialnych źródeł, FSC C014047,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zakrętka z trzciny cukrowej, Marka Dekady 2009 - 2019 - Jakość, Zaufanie, Renoma, Dobra Marka 2019 - Jakość, Zaufanie,
Renoma, 1/5 dziennej porcji owoców i warzyw
Dodatkowe informacje: Opakowanie w zgodzie z naturą. 83% opakowania wyprodukowano z roślin, które odrosną:. karton z drzew,
plastik z trzciny cukrowej. 100% opakowania nadaje się recyklingu. Wyrzuć do żółtego pojemnika, aby z tego opakowania powstały nowe
produkty. 100% włókien drzewnych pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i innych kontrolowanych źródeł. Lasy dla
wszystkich na zawsze. 18% redukcja CO2*. zapraszamy na naszą stronę. www.fortuna.com.pl. *w porównaniu do standardowego
opakowania TPA 1000.

Czosnek - sztuka główka
Opis Produktu
Opis produktu: Czosnek to warzywo o ciekawych właściwościach. Znany jako „naturalny antybiotyk”, czosnek wpływa pozytywnie na
libido i wzmacnia wytrzymałość .

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czosnek główka sztuka
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czosnek

Przechowywanie i stosowanie

Fresh - Szpinak liście BIO 450g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Fresh

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Zawartość opakowania (bez rozmrażania) wsypać do garnka z niewielką ilością wody. Dusić pod
przykryciem około 10 minut, mieszając od czasu do czasu. Przyprawić do smaku według uznania. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bio szpinak liście. Produkt porcjowany, głęboko mrożony.
Marka: Fresh
Przechowywanie: Produkt głęboko mrożony. Nie zamrażać powtórnie. Chronić przed rozmrożeniem. Warunki przechowywania:.
przechowywać w temperaturze. 0°C do +6°C Nie dłużej niż 24 godziny. poniżej -6°C Nie dłużej niż tydzień. poniżej -18°C Do końca daty
podanej na opakowaniu.
Wartości odżywcze
produktu: w 100 g
Wartość energetyczna
108 kJ
Wartość energetyczna
26 kcal
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,1 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
3,1 g
Sól
0,04 g
Opakowanie 450 g zawiera 9 sugerowanych porcji produktu.
w porcji (50) g
* RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 54 kJ

Zdrowie i styl życia

Skladniki: szpinak 100%
Pozostale informacje: Jedna porcja (50 g) dostarcza: energia 54 kJ / 13 kcal 1%*, w 100 g: 108 kJ / 25 kcal, * RWS - referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal), Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-02, Rolnictwo UE,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt głęboko mrożony, brykiet

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Orzech - Przecier ogórkowy kwaszony 300 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przecier z ogórków kwaszonych. Produkt pasteryzowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
49 kJ/ 12 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,4 g
Węglowodany
1,4 g
- w tym cukry
0g
Białko
1g
Sól
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogórki kwaszone

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Palmolive - Żel i płyn do kąpieli dla dzieci 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Palmolive Naturals żel i płyn do kąpieli dla dzieci posiada delikatną formułę i zawiera naturalnie wystepujące składniki nawilżające.
Marka standaryzowana: Palmolive
Jednostka opisowa: ml PUMP

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Palmolive
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Lauryl Hydroxysultaine, Sodium Salicylate,
Sodium Benzoate, Glycol Distearate, Polyquaternium-7, Citric Acid, Coco-Glucoside, Tetrasodium EDTA, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Glyceryl
Oleate, Glyceryl Stearate, PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, Lactose, Whey Protein, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract, Sine Adipe Lac, Prunus
Amygdalus Dulcis Oil, Hexyl Cinnamal, Linalool.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Delikatna formuła, 95% składników pochodzenia naturalnego, Zachwuje naturalne pH skóry, Produkt testowany dermatologicznie pod kontrolą
pediatrów, Wygodny dozownik, Opakowanie nadające się do recyklingu (z wyłączeniem pompki)
Dodatkowe informacje: Zadbaj o skórę swojego dziecka z kremowym płynem do kąpieli dla dzieci Palmolive Naturals Kids do codziennego użytku. Łagodna
formuła żelu do mycia ciała dla dzieci Palmolive chroni naturalne pH skóry dziecka i jest przetestowana dermatologicznie pod kontrolą pediatrów. Zawiera
nawilżającą, mleczną formułę, dzięki czemu żel delikatnie oczyszcza skórę dziecka, nie wysuszając jej. - 95% składników pochodzenia naturalnego. - produkt
testowany dermatologicznie pod kontrolą pediatrów. - butelka nadaje się do recyklingu, dzięki czemu produkt jest bardziej przyjazny środowisku. Wygodna
butelka z pompką ułatwia dziecku dozowanie odpowiedniej ilości płynu i sprzyja nauce samodzielności podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem. Dzięki
dozownikowi łatwiej także utrzymać czystość w łazience, kiedy płyn do kąpieli trafia dokładnie tam, gdzie powinien.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Twix - baton słony karmel 46g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECH LASKOWY, MIGDAŁ, JĘCZMIEŃ, OWIES
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Ciasteczka (26%) oblane słonym karmelem (32%) i mleczną czekoladą (35%) ze szczyptą soli

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: TWIX Solony Karmel 46g

Marka: TWIX
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 5°C do 22°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2058 kJ/491 kcal
Białko
4,3 g
Węglowodany
65 g
- w tym cukry
49 g
Tłuszcz
24 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 14 g
Sól
0,83 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA, tłuszcz
MLECZNY, LAKTOZA, odbiałczona SERWATKA w proszku (z MLEKA), sól, KAKAO obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator (LECYTYNA SOJOWA),
substancja spulchniająca (E500),ESKTRAKT wanilii
Zawartosc opakowania: 2 x 23g

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Fasolka szparagowa cięta 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Tradycyjny, popularny smak. Idealny jako lekka przekąska lub dodatek do dań głównych.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Garnek: Zawartość opakowania wsypać do garnka z lekko osoloną, wrzącą wodą. Gotować do miękkości ok. 8-10 minut,
odcedzić. Fasolę podawać polaną stopionym masłem i zrumienioną tartą bułką lub w sałatkach. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fasolka szparagowa zielona. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura / okres
przechowywania). * -6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
129 kJ / 31 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g
Węglowodany
3,3 g
w tym cukry
0,6 g
Błonnik
3,5 g
Białko
2,2 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: fasola szparagowa

Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Hortex - Mieszanka węgierska warzywna 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 464 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Może zawierać
Opis produktu: Aromatyczna kompozycja starannie dobranych warzyw takich jak: papryka, pomidor, cukinia oraz cebulka. Takie
połączenie warzyw nie tylko świetnie smakuje ale jest także źródłem hydrofilowego błonnika w diecie.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. Garnek, patelnia: W garnku lub na patelni rozgrzać 3 łyżki oleju. Wsypać zawartość
opakowania i dusić na wolnym ogniu około 12 minut od czasu do czasu mieszając. Przyprawić do smaku solą, pieprzem i papryką. Od
postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C / 4 dni. ** -12°C / 1 miesiąc. *** poniżej -18°C / do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
85 kJ/20 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
2,8 g
w tym cukry
2,4 g
Błonnik
1,4 g
Białko
1,1 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: pomidor, papryka, cukinia, cebula
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na: www.hortex.pl.

Hortex - Brukselka 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Brukselka to zdrowe i aromatyczne warzywo. Świetnie pasuje do dań głównych, a także jako przekąska sama w sobie.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Garnek: Zawartość opakowania wsypać do lekko osolonej, wrzącej wody. Gotować do miękkości
ok. 10-12 minut, odcedzić. Podawać polaną stopionym masłem i posypaną zarumienioną tartą bułką. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Brukselka. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C 4 dni. ** -12°C 1 miesiąc. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
191 kJ / 46 kcal
Tłuszcz
0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,2 g
w tym cukry
3,1 g
Błonnik
5,2 g
Białko
4,5 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kapusta brukselska
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Hortex - Truskawki bez szypułek 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 452 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Truskawki bez szypułek są doskonałe do przygotowania deserów, koktajli oraz ciast. Z powodzeniem można je także
dodawać do potraw wytrawnych oraz do konfitur.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Truskawki. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
133 kJ / 32 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
5,4 g
w tym cukry
5,4 g
Błonnik
1,8 g
Białko
0,7 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: truskawki bez szypułek
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, Gotowe do spożycia po rozmrożeniu. Owoce mogą być również użyte do: ciast,
lodów, bitej śmietany, galaretek, kompotów czy koktajli.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na: www.hortex.pl.

Kolorado - Ściereczka gąbczasta 3 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Bardzo trwałe i chłonne ścierki gąbczaste, wzmocnione wewnętrzną bawełnianą siatką. Najlepsze do wycierania wody,
zmywania powierzchni i usuwania brudu. Wymiary: 16 x 18 cm.
Podmarka: Spongy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Po użyciu wypłukać czystą wodą i nie suszyć.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ścierki gąbczaste
Marka: Kolorado

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% celuloza. Produkt ulega biodegradacji w 80%.
Zawartosc opakowania: 3 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Rolnik - Groszek konserwowy 240g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 443 g

Marka standaryzowana: Rolnik
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Groszek konserwowy. Produkt sterylizowany
Marka: Rolnik

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
296 kJ
Wartość energetyczna
71 kcal
Tłuszcz
0,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
8,6 g
w tym cukry
1,8 g
Błonnik
4,9 g
Białko
5,0 g
Sól
0,88 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: groszek zielony, woda, sól, cukier
Pozostale informacje: Pojemność opakowania 400 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z naszego ogródka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rurki ze śmietaną

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Ciasto toffi* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Rozpływające się w ustach miodowe warstwy ciasta, które są przełożone puszystym kremem. Na wierzchu oblany masą i posypany orzechami.
Świetnie prezentuje się na stole i dobrze się kroi
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu zamówienia

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto toffi - na wagę
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +6'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1184 kj / 283 kcal
Tłuszcz
15 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,2 g
Węglowodany
33 g
- w tym cukry
20 g
Białko
4,6 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Krem toffi[syrop glukozowo-fruktozowy, woda,cukier,tłuszcz roślinny palmowy i rzepakowy częściowo
uwodorniony(zawiera LECYTYNY z soi),olej roślinny palmowy,skrobia modyfikowana e-1422, dekstroza,substancja utrzymująca wilgoć
e-422, MLEKO pełne w proszku,MLEKO odtłuszczone w proszku SERWATKA w proszku(MLEKO),stabilizatory e-418,e-333 i e412,aromaty,barwniki e150d,e160b,substancje KONSERWUJĄCE e-202 i e-211,sól,regulator kwasowości e-330),krem budyniowy w
proszku o smaku ŚMIETANKOWYM (cukier,skrobia modyfikowana,MLEKO pełne w proszku, substancjem stabilizujące:e-516,e-450,e339,substancja zagęszczająca e401,aromat,glukoza,barwniki e-160a, e-101),mąka PSZENNA, margaryna [oleje roślinne( palmowy,
rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,substancja
KONSERWUJĄCA kwas sorbowy, regulator kwasowości kwas cytrynowy, aromat, barwnik annato],cukier,masa JAJOWA,płatki
MIGDAŁOWE,proszek do pieczenia(subst. spulchniające e-339 i e-500 mąka PSZENNA),subst. KONSERWUJĄCE e-202 i e282,aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Sernik firmowy* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Pyszny i lekki sernik, który jest idealny dla podniebienia. Sam rozpływa się w ustach. Można go podać do kawy, a także na większych
uroczystościach

Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sernik firmowy
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +6'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1062 kj / 252 kcal
Tłuszcz
14 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,1 g
Węglowodany
21 g
- w tym cukry
14 g
Białko
10 g
Sól
0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY 34%(MLEKO),margaryna (oleje roślinne(palmowy,rzepakowy,częściowo utwardzony palmowy),woda,
emulgatory mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja KONSERWUJĄCA kwas sorbowy,regulator kwasowości kwas
cytrynowy,aromat,barwnik annato],kawałki brzoskwini w żelu termostabilnym (brzoskwinia 40%, substancje utrzymujące wilgoć e-420 i e422,cukier,woda,skrobia modyfikowana ziemniaczana e-1422, stabilizatory e-464, e-461, e-415,naturalny aromat,regulatory kwasowości e330 i e-331, substancja KONSERWUJĄCA e-202,barwnik karoteny e-160a),krem budyniowy w proszku o smaku
ŚMIETANKOWYM(cukier, skrobia modyfikowana, MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku (MLEKO), substancje
stabilizujące: e-516, e-450 i e-339,substancja zagęszczająca e-401, aromat,glukoza, barwniki e-160a, e-101), mąka PSZENNA,cukier,masa

JAJOWA, mąka ziemniaczana, proszek do pieczenia (substancje spulchniające e-339,e-500 mąka PSZENNA) substancje
KONSERWUJĄCE e-202 i e-282, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Ciasto jabłecznik* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ciasto z dużą ilością jabłek i kruszonego ciasta. Można go podać do kawy, a także na większej uroczystości świetnie się sprawdzi i nie zawiedzie
smakiem

Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto jabłecznik
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +6'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
452 kj / 108 kcal
Tłuszcz
2,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
22 g
- w tym cukry
15 g
Białko
1g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Masa jabłkowa 55% (jabłka 91%, cukier, regulator kwasowości e-330, substancja KONSERWUJĄCA e-202), margaryna (oleje
roślinne (palmowy, rzepakowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, emulgatory mono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych,
substancja KONSERWUJĄCA ,kwas sorbowy, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, aromat, barwnik annato), mąka PSZENNA,

cukier, masa JAJOWA, mąka ziemniaczana, proszek do pieczenia (substancje spulchniające e-339, e-500, mąka PSZENNA), ŚMIETANA
(MLEKO), cynamon, substancje KONSERWUJĄCE e-202, e-282, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Tort czekoladowy* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ŁUBIN, ORZECHY ARACHIDOWE I INNE ORZECHY, SEZAM

Opis produktu: Połączenie ciemnego biszkoptu, przesmarowanego dżemem z czarnej porzeczki, a wyróżnia się pysznym kremem
czekoladowym. Sprawdzi się na różnego rodzaju przyjęciach
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tort czekoladowy
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +6'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1037 kj / 255 kcal
Tłuszcz
11 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
Węglowodany
25 g
- w tym cukry
15 g
Białko
3,9 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA (MLEKO), masa JAJOWA, cukier, mąka PSZENNA, margaryna [oleje roślinne (palmowy, rzepakowy,
KOKOSOWY), woda, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)], mąka ziemniaczana, posypka DESEROWA [cukier, tłuszcz KAKAOWY,

miazga KAKAOWA, MLEKO pełne w proszku, SERWATKA w proszku, LAKTOZA, emulgator: LECYTYNY (z soi), aromat naturalny
waniliowy], KAKAO, czereśnia kandyzowana, proszek do pieczenia (substancje spulchniające e-339 i e-500, mąka PSZENNA), substancje
KONSERWUJĄCE e-202 i e-282, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Tort Czarny Las* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ŁUBIN, ORZECHY ARACHIDOWE I INNE ORZECHY, SEZAM

Opis produktu: Tort zwany inaczej tortem Szwarcwaldzkim, połączenie czekoladowego biszkoptu, bitej śmietany oraz wiśni. Smakuje
obłędnie, dlatego też sprawdzi się na różnych przyjęciach jak i wielkanocnym stole wśród innych przysmaków
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tort czarny las
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +6'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1198 kj / 280 kcal
Tłuszcz
15 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,5 g
Węglowodany
30 g
- w tym cukry
21 g
Białko
3,5 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA (MLEKO), masa JAJOWA, cukier, mąka PSZENNA,margaryna (oleje roślinne (palmowy,rzepakowy, częściowo

utwardzony palmowy), woda, emulgatory mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,substancja KONSERWUJĄCA kwas
sorbowy,regulator kwasowości kwas cytrynowy,aromat,barwnik annato),mąka ziemniaczana,posypka czekoladowa DESEROWA(cukier,
tłuszcz KAKAOWY,miazga KAKAOWA, MLEKO pełne w proszku,SERWATKA w proszku (MLEKO),LAKTOZA (MLEKO),
emulgator LECYTYNY(z soi), aromat naturalny waniliowy),ORZECHY ARACHIDOWE, posypka DESEROWA(cukier,tłuszcz
KAKAOWY,miazga KAKAOWA, MLEKO pełne w proszku,SERWATKA w proszku (MLEKO), LAKTOZA(MLEKO), emulgator
LECYTYNY (z soi), aromat naturalny waniliowy), proszek do pieczenia (substancje spulchniające e-339,e-500 mąka PSZENNA),
SUBSTANCJAKONSERWUJĄCA e-202, e-282, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Superfish - Galaretka z suma 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 568 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera, Jaja - Może zawierać, Ryba - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Może zawierać,
Dwutlenek siarki / siarczyny - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: SuperFish
Jednostka opisowa: g

Pochodzenie: Wyhodowano w Holandii lub w Słowacji, Niemczech i Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Uzytkowanie i przechowywanie: Gotowe do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawałki filetów z suma smażone w zalewie warzywnej. Produkt pasteryzowany
Marka: SuperFish
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: źródło białka.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać ości.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
382 kJ/91 kcal
Tłuszcz, w tym:
3,8 g
kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany, w tym:
7,0 g
cukry
3,2 g
Białko
7,2 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kawałki filetów z SUMA smażone 50% [filety z SUMA AFRYKAŃSKIEGO (Clarias gariepinus)* lub z krzyżówki gatunków:
SUMA AFRYKAŃSKIEGO i VUNDU (Clarias gariepinus x Heterobranchus longifikis)*, olej rzepakowy, mąka PSZENNA], woda,
marchew 5%, cebula marynowana 5% (cebula, sól, ocet spirytusowy, cukier), żelatyna wieprzowa spożywcza, sól, przyprawy (zawierają
SELER), ocet spirytusowy, cukier, aromaty, glukoza, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), *Wyhodowano w Holandii lub w Słowacji,
Niemczech i Polsce.
Przygotowanie i stosowanie: Produkt gotowy do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z warzywami, bez substancji konserwujących, źródło białka, bez substancji słodzących

Superfish - Galaretka z pstrąga 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 556 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, JAJA - Może zawierać, RYBA - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może
zawierać, SOJA - Może zawierać, DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: SuperFish
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyhodowane w Polsce lub w Wielkiej Brytanii lub we Włoszech.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Uzytkowanie i przechowywanie: Gotowe do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawałki filetów z pstrąga smażone w zalewie warzywnej. Produkt pasteryzowany
Marka: SuperFish
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: źródło białka.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać ości.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
381 kJ/91 kcal
Tłuszcz, w tym:
4,5 g
kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany, w tym:
5,4 g
cukry
3,0 g
Białko
7,2 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kawałki FILETÓW z PSTRĄGA smażone 50% [FILETY z PSTRĄGA TĘCZOWEGO (Oncorhynchus mykiss)*, olej
rzepakowy, mąka PSZENNA], woda, marchew 5%, cebula marynowana 5% (cebula, sól, ocet spirytusowy, cukier), żelatyna wieprzowa
spożywcza, sól, przyprawy (zawierają SELER), ocet spirytusowy, cukier, aromaty, glukoza, regulator kwasowości (kwas cytrynowy),
*Wyhodowane w Polsce lub w Wielkiej Brytanii lub we Włoszech.
Przygotowanie i stosowanie: Produkt gotowy do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z warzywami, bez substancji konserwujących, źródło białka, bez substancji słodzących

Storck-Śmiejżelki owocowe z odtłusz. mlekiem wzbog. Wit.90G
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 99 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe z odtłuszczonym mlekiem wzbogacone witaminami.
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1371 kJ/323 kcal
Tłuszcz
0,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
75,0 g
w tym cukry
49,9 g
Białko
5,8 g
Sól
0,26 g
Zawartość witamin na 100 g
Niacyna
15,6 mg
Witamina E
10,3 mg
Kwas pantotenowy
7,4 mg
Witamina B6
1,5 mg
Biotyna
50 µg
Witamina B12
2,2 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol, odtłuszczone MLEKO w proszku (5,5%), sok owocowy
(5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), żelatyna, kwas (kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY), substancja
żelująca: pektyny, aromaty, hydrolizowane BIAŁKO MLEKA, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), niacyna, witamina E,
kwas pantotenowy, witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk
pszczeli, biały i żółty)
Pozostale informacje: Ze względu na technologię produkcji proporcje poszczególnych smaków mogą ulegać zmianie. Proporcje smaków w
opakowaniu widoczne w okienku.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy i witaminy, jagoda, malina, brzoskwinia-marakuja, truskawka, cytryna, jabłko-gruszka, witaminy dla rodziny
-> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy, Witamina B6, Biotyna, Witamina B12

Schauma - Szampon Men Sports Power z mikroskładnikami do włosów 400 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Czas na Schaumę!. Szampon z formułą 2w1 do włosów i ciała dla mężczyzn Schwarzkopf Schauma Men Sports Power z
ekstraktem z eukaliptusa zapewni Ci zapewni ci natychmiastowy zastrzyk mocy i świeżości. Ulepszona formuła otula gęstą pianą
zapewniając intensywne odświeżenie, a pobudzający zapach doda Ci energii i pozostawi Twoje włosy wzmocnione od nasady aż po same
końce. - Rozkoszuj się ulepszoną formułą z otulającą gęstą pianą!. - Formuła 2w1 z eukaliptusem dodaje siły i natychmiastowo odświeża. Do włosów i ciała. - Formuła wegańska - bez składników pochodzenia zwierzęcego. - Składniki pochodzenia naturalnego, do 95 %
biodegradowalne. - Korpus butelki wykonany w 50 % z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. - Zakrętka wykonana w 25 % z
tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Segreguj: Zużyte opakowanie wyrzuć do żółtego pojemnika na odpady plastikowe.
Schauma oferuje wysokiej jakości pielęgnację dla wszystkich typów włosów i członków rodziny — nawet tych najmłodszych. Nasze
pielęgnujące wegańskie formuły z naturalnych składników opracowane zostały w ramach zaufanej marki rodzinnej z ponad 80-letnim
doświadczeniem. . Teraz w bardziej nowoczesnych i zrównoważonych opakowaniach!. Schauma- Pielęgnuje codzienne chwile!. Rodzinna
Marka Roku 2022!.
Marka standaryzowana: Schauma
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Schauma

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water, Eau), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Eucalyptus Globulus Leaf Extract,
Panthenol, Sodium Benzoate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Hydroxypropyl Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide, Limonene, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, CI 19140
(Yellow 5), CI 16035 (Red 40), CI 15985 (Yellow 6)

Przechowywanie i stosowanie

Salami Lovecky 300 g
Opis Produktu
Opis produktu: Premium Quality

Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa suszona surowa, drobno rozdrobniona, fermentowana
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Czechach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salami Lovecki
Marka: Salam
Oswiadczenia zywieniowe: 100 g produktu wyprodukowano z 160 g mięsa. Osłonka jest niejadalna
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 20°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
471 kJ/ 41 Kcal
Tłuszcz
41 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
1,3 g
- w tym cukry
0g
Białko
23 g
Sól
3,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe*, mięso wołowe, tłuszcz wieprzowy, sól, dekstroza, przyprawy, aromat, przeciwutleniacze (E300, E316),

EKSTRAKTY przypraw, kultury starterowe, czosnek, substancja KONSERWUJĄCA (E250)
Sklad produktu: *Mięso wieprzowe pochodzi z krajów UE

Przechowywanie i stosowanie

Cirio - Sos pomidorowy 680g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1044 g

Marka standaryzowana: Cirio
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano we Włoszech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Cirio
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3-4 dni.
Wartości odżywcze
Informacja o wartości odżywczej Wartość średnia na 100 g produktu
Wartość energetyczna
135 kJ
Wartość energetyczna
32 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
5,3 g
w tym cukry
4,2 g
Błonnik
1,7 g
Białko
1,2 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory, regulator kwasowści: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.cirio1856.com.

Lisner - Śledzik na raz z suszonymi pomi i ziołami włos w oleju 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SKORUPIAKI, MLEKO, JAJA, GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ
Informacje dot stylu zycia: Bez konserwantów
Uzytkowanie i przechowywanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowane krojone filety bez skóry ze śledzia z suszonymi pomidorami i cebulą w oleju
Marka: Lisner
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Energia (kJ/kcal)
1270 kJ/ 307 Kcal
Tłuszcz (g)
28 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 2,8 g
Węglowodany (g)
4,9 g
w tym cukry (g)
3,9 g
Białko (g)
8,5 g
Sól (g)
2,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 50% krojone FILETY ze ŚLEDZIA atlantyckiego bez skóry (Clupea harengus)*, cebula marynowana, olej rzepakowy i
słonecznikowy, 2,4% suszone pomidory, koncentrat pomidorowy, sól, ocet spirytusowy, cukier, 0,2% czosnek, substancja
KONSERWUJĄCA (kwas benzoesowy), 0,8% zioła WŁOSKIE (oregano, bazylia), pieprz czarny, *złowione w Północno-Wschodnim
Atlantyku (FAO 27) za pomocą włoków pelagicznych lub okrężnic

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: szybka przekąska

Jogo - Kefir luksusowy 1 kg
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kefir luksusowy 2% w butelce
Marka: JOGO
Przechowywanie: Przechowywać w temp: 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
178kJ/42 kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,0 g
Węglowodany
4,1 g
- w tym cukry
4,1 g
Białko
3,1 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Amino - Zupa błyskawiczna 66 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może
zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Amino
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa błyskawiczna
Marka: Amino
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu.
Wartości odżywcze
przyrządzonej zupy 100 ml
Energia
355 kJ / 85 kcal
Tłuszcz
3,5 g
w tym kwasy nasycone
1,7 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
1,7 g
Białko
1,4 g
Sól
0,78 g
**opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji - 400 ml.
1 porcji**
*Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 1420 kJ / 340 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski (79%): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, sól, skrobia modyfikowana, cukier, olej rzepakowy, EKSTRAKT z
kurkumy, mieszanka smakowa (21%): cukier, maltodekstryna, sól, sok z BURAKA czerwonego suszony (14%), wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, inozynian disodowy i guanylan disodowy; mineralna sól potasowa, kwas: kwas cytrynowy; tłuszcz palmowy,
majeranek, pieprz, czosnek, aromaty, aromat dymu wędzarniczego
Pozostale informacje: 1 porcja** zawiera: 1420 kJ 340 kcal 17%*, 100 ml: 355 kJ /85 kcal, *Referencyjnej wartości spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). **opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji - 400 ml.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób podania:, Kluski i zawartość saszetki wrzuć do naczynia. Zalej 400 ml (2 niepełne szklanki) gorącej
wody. Dokładnie wymieszaj. Odstaw na 3-5 minut.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: barszcz czerwony jeszcze smaczniejszy, przyprawiony majerankiem, teraz nowe lepsze kluski!, bez konserwantów, bez
barwników

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Lisner - Pasta jajeczna 80 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Skorupiaki - Może zawierać, Jaja - Zawiera, Ryba - Może zawierać,
Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Podmarka: Pastella
Uzytkowanie i przechowywanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta jajeczna
Marka: Lisner
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1676 kJ/406 kcal
Tłuszcz
38,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,8 g
Węglowodany
6,5 g
- w tym cukry
3,3 g
Białko
8,2 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 50% JAJA gotowane, olej rzepakowy, woda, cukier, GORCZYCA mielona, ocet spirytusowy, kurkuma, regulator kwasowości (kwas mlekowy),
błonnik PSZENNY (bezglutenowy), żółtko JAJA, chrzan tarty, 0,4% szczypiorek, sól, ekstrakt cebuli, substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan
sodu), ekstrakt papryki

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Fresh Breath - Odświeżacz do ust sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Świeży oddech w jednej chwili!
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru. Długotrwały efekt. Nieutralizuje zapach nikotyny
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w USA
Przygotowanie: Rozpylać bezpośrednio do ust. Używać zawsze po jedzeniu, piciu lub paleniu. Małe, poręczne opakowanie mieści się w każdej kieszeni, torebce
czy kurtce. Unikać kontaktu z oczami.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odświeżacz do ust
Marka: Fresh Breath

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Polysorbate 20, Mentha Virdis(Spearmint) Leaf Oil, Menthol, Sodium Saccharin, Yellow 5(Cl 19140), Blue 1(Cl
42090)

Przechowywanie i stosowanie

Drosed - Pasztet Podlaski drobiowy 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 106 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Znane od 34 lat, cenione i bardzo chętnie wybierane przez konsumentów, delikatne pasztety drobiowe Drosed bez konserwantów o łagodnym
smaku i niskiej zawartości tłuszczu. Dzięki kremowej, jedwabistej konsystencji, łatwo się rozsmarowują, dlatego idealnie się nadają na rodzinne śniadania i
kolacje oraz do pracy. Teraz dostępne bez dodatków E, konserwantów, wieprzowiny oraz glutaminianu.
Marka standaryzowana: Drosed
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Podlaski
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Wprodukowno w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasztet drobiowy. Konserwa sterylizowana.
Marka: Drosed
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +4°C do +25°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna:
760 kJ/181 kcal
tłuszcz:
15 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,0 g
węglowodany:
4,0 g
w tym cukry:
0,8 g
białko:
7,0 g
sól:
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt, olej rzepakowy, wątroba i skóry z kurcząt, kasza manna (z PSZENICY), sól, białko SOJOWE,
skrobia ziemniaczana, warzywa suszone (cebula, marchew, pietruszka, por), przyprawy, MLEKO w proszku, serwatka (z MLEKA), cukier, maltodekstryna,
hydrolizat białka roślinnego, ekstrakt drożdżowy, Zawartość surowców z kurcząt 38,4%
Informacje o dodatkach: bez dodatku glutaminianu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu

Seni - Care pianka myjąco pielęgnująca 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 548 g
Opis produktu: Pianka myjąco-pielęgnująca. - Zalecana do codziennego mycia i pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień. - Szczególnie skuteczna do
łagodnego oczyszczania miejsc intymnych przy nietrzymaniu moczu, jak również z pozostałości kału u osób pieluchowanych przy zmianie środka chłonnego. Pozostawia na skórze delikatną warstwę ochronną. - Wygodna aplikacja. Działa delikatnie, ale skutecznie. Dzięki naturalnym składnikom aktywnym koi skórę,
nawilża ją i natłuszcza. Zawiera składnik natłuszczający z oliwki oraz cukrową betainę o własnościach nawilżających. Dzięki zawartości pantenolu łagodzi
podrażnienia wrażliwej skóry. Pozwala utrzymać odpowiednie pH skóry, co jest szczególnie istotne w miejscach intymnych. Zawiera Sinodor - naturalny
składnik pochłaniający zapach moczu. Produkt przebadany dermatologicznie. Hipoalergiczny.
Marka standaryzowana: Seni
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Care

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Seni
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA. Łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z
dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub
innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50°C/122°F.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Propane / Butane / ISOBUTANE, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl Betaine, Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Olive
Oil PEG-7 Esters, Panthenol, Citronellyl Methylcrotonate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Linum Usitatissimum Seed Extract, Parfum, Lactic Acid,
Sodium Benzoate, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Energicznie wstrząsnąć. Odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć zawór. Nanieść bezpośrednio na skórę z
odległości ok. 10 cm. Lekko rozprowadzić, np. przy pomocy podfoliowanej myjki Seni Care, nie wcierać. Pozostawić na 1-2 minuty, następnie wytrzeć. W
zależności od stopnia zabrudzenia czynność powtórzyć. Stosować zamiast wody i mydła - nie wymaga spłukiwania. W przypadku osób pieluchowanych - po
oczyszczeniu skóry pianką zastosuj Krem ochronny z tlenkiem cynku lub Krem ochronny z argininą Seni Care. Pamiętaj: Zbyt częste używanie wody z mydłem
może wysuszać skórę. Wskazówka: Aby efektywnie wykorzystać całą zawartość puszki, przed użyciem mocno nią wstrząśnij i odwróć do góry dnem zanim
naciśniesz zawór.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: biokompleks lniany, pantenol, kwas mlekowy, oliwa z oliwek, Sinodor

Tatrapet - Karma uzupełniająca dla psów York 50g
Opis Produktu
Opis produktu: Karma uzupełniająca dla psów
Podmarka: York friend
Przygotowanie: Podaje się według potrzeby jako przysmak lub nagrodę dla psów powyżej 3 miesiąca życia. Należy pamiętać aby zapewnić dostęp do dowolnej
ilości świeżej wody do picia dla psów

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Soft mięso z kaczki paski
Marka: Tatrapet
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Białko surowe
50%
Oleje i tłuszcze surowe 5%
Popiół surowy
4%
Włókna surowe
1,5%
Wilgotność
23%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 90% mięso z kaczki, białko roślinne, sorbitol, gliceryna, skrobia, chlorek sodu. Dodatki technologiczne: przeciwutleniacze

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Serek wiejski ze szczypiorkiem 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek wiejski ze szczypiorkiem
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C. Nie zamrażać.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
406 kJ/97 kcal
Tłuszcz
5,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3,5 g
Węglowodany
2,0 g
w tym cukry
1,5 g
Białko
11 g
Sól
0,70 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG ziarnisty, ŚMIETANKA pasteryzowana, sól, szczypiorek 0,5%, aromat naturalny

Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem. Nie podgrzewać w opakowaniu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO, PCBC Certyfikat Q

Oskroba - Strucla Serowa 450g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 473 g
Zalecenia dla alergikow: Produkty mleczarskie - Zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Oskroba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Strucla drożdżowa z nadzieniem serowym.
Marka: Oskroba
Dodatki: Substancje konserwujące - Może zawierać
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
279 kcal / 1218 kJ
Tłuszcz
7,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
45 g
w tym cukry
17 g
Białko
8,1 g
Sól
0,23 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, nadzienie serowe (twaróg 15,4%, woda, cukier, rodzynki 2,2%, skrobia modyfikowana, serwatka w proszku
(z MLEKA), MLEKO w proszku), cukier, olej rzepakowy, JAJA, serwatka w proszku (z MLEKA), MASŁO 1%, drożdże, sól, karoteny barwnik, aromat
Pozostale informacje: Jedna porcja (kromka) ok. 30 g zawiera: kcal 84 4%, tłuszcz 2,2 g 3%, kwasy tłuszczowe nasycone 0,3 g 2%, cukier
5 g 6%, sól 0,07 g 1%, % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z dodatkiem masła, bez tłuszczów utwardzonych, bez konserwantów

Oskroba - Strucla jabłkowa 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 466 g
Zalecenia dla alergikow: Produkty mleczarskie - Zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Oskroba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Strucla drożdżowa z nadzieniem jabłkowym.
Marka: Oskroba
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
334 kcal / 1403 kJ
Tłuszcz
13 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
49 g
w tym cukry
16 g
Białko
5,8 g
Sól
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, nadzienie (jabłko prażone 31,3%, cukier, skrobia modyfikowana, cynamon), olej rzepakowy, cukier, JAJA,
serwatka w proszku (z MLEKA), MASŁO 1%, drożdże, sól, woda, karoteny - barwnik, aromat
Pozostale informacje: Jedna porcja (kromka) ok. 30 g zawiera: kcal 100 5%, tłuszcz 3,7 g 5%, kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g 2%,
cukier 4,7 g 5%, sól 0,07 g 1%, % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z dodatkiem masła, bez tłuszczów utwardzonych, bez konserwantów

Oskroba - Placek Drożdżowy 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 418 g
Zalecenia dla alergikow: Produkty mleczarskie - Zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Oskroba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto drożdżowe.
Marka: Oskroba
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
392 kcal / 1646 kJ
Tłuszcz
14 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,7 g
Węglowodany
58 g
w tym cukry
15 g
Białko
8,2 g
Sól
0,27 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, olej rzepakowy, MAŚLANKA, JAJA, serwatka w proszku (z MLEKA), drożdże, MASŁO 1%, sól,
karoteny - barwnik, aromat
Pozostale informacje: Jedna porcja (kromka) ok. 27 g zawiera: kcal 106 5%, tłuszcz 3,7 g 5%, kwasy tłuszczowe nasycone 0,5 g 2%,
cukier 4 g 4%, sól 0,07 g 1%, % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z dodatkiem masła, bez tłuszczów utwardzonych, bez konserwantów

Oskroba - Makowiec 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 478 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Oskroba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto drożdżowe z nadzieniem makowym.
Marka: Oskroba
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. . Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
333 kcal / 1399 kJ
Tłuszcz
12,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
44,8 g
w tym cukry
18,4 g
Białko
7,4 g
Sól
0,16 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: nadzienie (mak 16,3%, woda, cukier, syrop glukozowy (z PSZENICY), rodzynki, skrobia modyfikowana, serwatka w proszku
(z MLEKA), MLEKO w proszku, kwas cytrynowy - regulator kwasowości), mąka PSZENNA, cukier, olej rzepakowy, woda, jaja,
serwatka w proszku (z MLEKA), drożdże, sól, karoteny - barwnik, aromat
Pozostale informacje: Jedna porcja (kromka) ok. 30 g zawiera: kcal 100 5%, tłuszcz 3,8 g 5%, kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 g 1%,
cukier 5,5 g 6%, sól 0,05 g 1%, % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, bez tłuszczów utwardzonych

Oskroba - Ciasto owocowe 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Z dodatkiem masła bez tłuszczów utwardzonych z kawałkami owoców
Informacje dot stylu zycia: Substancje konserwujące: Nie zawiera
Warunki przechowywania: Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Strucla drożdżowa z nadzieniem z owoców
Marka: Oskroba
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1340 kJ/ 319 Kcal
Tłuszcz
7,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
56 g
- w tym cukry
24 g
Białko
5,8 g
Sól
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, nadzienie owocowe (przecier jabłkowy 17,2%, porzeczka mrożona 16,9%, skrobia modyfikowana, przecier
aroniowy 0,4%, przecier śliwkowy 0,4%, przecier wiśniowy 0,4%, cukier, pektyny - substancja żelująca, kwas cytrynowy - regulator
kwasowości), cukier, olej rzepakowy, JAJA, serwatka w proszku (z MLEKA), MASŁO 1%, drożdże, sól, woda, aromat,

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Szynka Biała plastry 148g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, GORCZYCĘ, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ).

Opis produktu: 81% mięsa wieprzowego. Smak który polubisz!
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku glutaminianu monosodowego
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt wieprzowy, parzony, niewędzony, plastrowany. Zawiera wodę dodaną.
Warunki przechowywania: Produkt należy spożyć w ciągu 48 godzin po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szynka biała
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +1C do +6C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
400 kJ
Wartość energetyczna
95 kcal
Białko
18 g
Węglowodany
1,2 g
- w tym cukry
0,7 g
Tłuszcz
2g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Sól
2,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe z szynki(81%), woda, sól, stabilizatory (trifosforany, karagen), białko SOJOWE, maltodekstryna, glukoza,
cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, przeciwutleniacz (askorbinian sodu), ekstrakt drożdży, aromat, ekstrakty przyprawy, substancja
konserwująca (azotyn sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Bio Planet - Płatki Quinoa z rolnictwa ekologicznego 300g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać alergeny: GLUTEN, ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, SEZAM, SOJĘ oraz MLEKO(łącznie z LAKTOZA)

Opis produktu: Ekologiczne płatki quinoa uzyskiwane są z gniecionego ziarna quinoa(komosy ryżowej). Polecamy jako dodatek do zup,
jako składnik past oraz kotletów. Świetnie komponują się z mlekiem, jogurtem i owocami, doskonałe również jako dodatek do ciast i
deserów.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochodzenia: Peru
Przygotowanie: Płatki gotować w proporcji 1:2(1 proporcja płatków na 2 porcje wody lub mleka) na wolnym ogniu ok. 5 minut od czasu
do czasu mieszając.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki Quinoa Produkt rolnictwa ekologicznego
Marka: Bio Planet
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1532 kJ
Wartość energetyczna
363 kcal
Białko
12 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
1,6 g
Tłuszcz
5,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Płatki quinoa* 100%(certyfikowany składnik ekologiczny)

Przechowywanie i stosowanie

Aviko - Mini kuleczkii z grubo tartych ziemniaków 600 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Aviko

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w: patrz kod w dacie przydatności do spożycia: N=Holandia, D=Niemcy, B=Belgia.
Przygotowanie: Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytownica Airfryer: 200°C, smażyć porcje 600 g przez 12 minut. Obrócić raz w trakcie
smażenia. Frytownica: 175°C; 3-5 min. Od postaci zamrożonej. Piec w piekarniku. Piekarnik: 220°C; 15-20 min. Od postaci zamrożonej.
Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia: średnia temperatura; 10-15 min. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mini placuszki z grubo tartych ziemniaków, wstępnie podsmażone i głęboko zamrożone.
Marka: Aviko
Przechowywanie: -12°C 1 miesiąc, -18°C najlepiej spożyć przed: patrz data na opakowaniu. Produkt głęboko mrożony. Chronić przed
rozmrożeniem. Produkt rozmrożony nie kwalifikuje się do ponownego zamrożenia.
Wartości odżywcze
dla 100 g
wartość energetyczna
730 kJ / 175 kcal
tłuszcz
8g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
węglowodany
22,6 g
- w tym cukry
1g
błonnik
2,7 g
białko
1,7 g
sól
0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, olej słonecznikowy, glukoza, sól, cebula w proszku, stabilizator (E450), pieprz biały

Przechowywanie i stosowanie

Proste Historie - Zupa krem z białych warzyw 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 461 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Bez rozmrażania. Zupę krem z białych warzyw (po uprzednim wyjęciu z opakowania saszetki
ze smażoną cebulką) wsyp do około 600 ml gotującego się bulionu. 2. Gotuj około 15 minut, od czasu do czasu mieszając. Zupę lekko
przestudź, zmiksuj i dopraw do smaku solą i pieprzem. 3. Gotową zupę podaj ze smażoną cebulką dołączoną do opakowania. Zupę możesz
udekorować listkami oregano. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa krem z białych warzyw. Mieszanka warzywna na zupę krem ze smażoną cebulką w saszetce.
Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
173 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
<0,1 g
Węglowodany
6,2 g
w tym cukry
1,7 g
Białko
1,9 g
Sól
0,29 g
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.
w porcji 150 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 260 kJ / 63 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach 98% (kalafior, pietruszka, ziemniaki, SELER), smażona cebula w saszetce 2% (cebula, olej
rzepakowy, mąka PSZENNA, sól)

Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowość - smażona cebulka w saszetce, warzywa do zmiksowania, użyj blendera, gotowa w 15 minut
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. Wspieramy akcję . Nie jem palmowego - Chronię orangutany. fb.com/niejempalmowego.

Proste Historie -Zupa krem z żółtych warzyw z prażonymi pestkami dyni450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 461 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Bez rozmrażania. Zupę krem z żółtych warzyw (po uprzednim wyjęciu z opakowania saszetki z
prażonymi pestkami dyni) wsyp do około 500 ml gotującego się bulionu. 2. Gotuj około 15 minut, od czasu do czasu mieszając. Zupę lekko
przestudź, zmiksuj i dopraw do smaku solą i pieprzem. 3. Gotową zupę podaj z prażonymi pestkami dyni dołączonymi do opakowania.
Zupę możesz udekorować listkami szałwii. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa krem z żółtych warzyw. Mieszanka warzywna z prażonymi pestkami dyni. Produkt głęboko
mrożony.
Marka: Proste Historie
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko

w 100 g
161 kJ / 39 kcal
0,7 g
0,1 g
4,9 g
2,0 g
1,6 g

Sól

0,08 g

Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.
w porcji 150 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 245 kJ / 59 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: dynia (50%), warzywa w zmiennych proporcjach 49% (marchew żółta, marchew pomarańczowa, papryka żółta, pietruszka,
SELER), prażone pestki dyni (1%)
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prażone pestki dyni w saszetce, warzywa do zmiksowania, użyj blendera, gotowa w 15 minut
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Proste Historie - Zupa krem z zielonych warzyw 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 461 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Bez rozmrażania. Zupę krem z zielonych warzyw (po uprzednim wyjęciu z opakowania saszetki
z chrupkami) wsyp do około 500 ml gotującego się bulionu. 2. Gotuj około 15 minut, od czasu do czasu mieszając. Zupę lekko przestudź,
zmiksuj i dopraw do smaku solą i pieprzem. 3. Gotową zupę podawaj z chrupkami orkiszowymi dołączonymi do opakowania. Zupę
możesz udekorować listkami majeranku. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa krem z zielonych warzyw. Mieszanka warzywna na zupę krem z chrupkami orkiszowymi w
saszetce. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie

kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
186 kJ / 45 kcal
Tłuszcz
0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
<0,1 g
Węglowodany
6,4 g
w tym cukry
0,7 g
Białko
2,8 g
Sól
0,19 g
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.
w porcji 150 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 279 kJ / 68 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach 99% (groszek zielony, ziemniaki, brokuły, szpinak, cukinia, cebula), chrupki orkiszowe w
saszetce 1% (kasza ORKISZOWA ekspandowana)
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowość - grzanki orkiszowe w saszetce, warzywa do zmiksowania, użyj blendera, gotowa w 15 minut
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Parmigiano Reggiano - Ser twardy typu parmezan 200 g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Jednostka opisowa: g
Uzytkowanie i przechowywanie: Zaleca się spożyć zaraz po otwarciu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Parmigiano Reggiano(Chroniona nazwa pochodzenia) Ser twardy z surowego mleka krowiego

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1671 kJ
Wartość energetyczna
402 kcal
Białko
32 g
Tłuszcz
30 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone20 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Surowe MLEKO KROWIE, sól, podpuszczka

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ser Gorgonzola 150g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Uzytkowanie i przechowywanie: Zaleca się spożyć zaraz po otwarciu.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Gorgonzola(Chroniona nazwa pochodzenia) Ser miękki dojrzewający, pleśniowy wyprodukowany z
mleka krowiego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +4C
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna

w 100 g
1305 kJ
315 kcal

Białko
18 g
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone19 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO krowie, sól, kultury bakterii MLEKOWYCH, podpuszczka, skórka NIEJADALNA

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Feta ser miękki dojrzewający 200g
Opis Produktu
Podmarka: Mmm!

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w temperaturze od +2C do +4C i spożyć w ciągu 3 dni.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Grecji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Grecki ser Feta(Chroniona nazwa pochodzenia) - Ser z pasteryzowanego mleka owczego i koziego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +4C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1171 kJ / 283 kcal
Tłuszcz
24,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
0,2 g
- w tym cukry
0,2 g
Białko
16 g
Sól
3,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pasteryzowane MLEKO owcze(70%), pasteryzowane MLEKO kozie, sól, bakterie fermentacji kwasu MLEKOWEGO,
podpuszczka mikrobiologiczna

Przechowywanie i stosowanie

Semco - Wielkopolski olej lniany tłoczony na zimno 250ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 498 g

Opis produktu: Z nasion lnu brązowego (Linum usitatissimum L.) metodą tłoczenia na zimno przygotowaliśmy nierafinowany
Wielkopolski Olej Lniany o znakomitym smaku i zapachu. Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych w oleju, a szczególnie kwasu alfalinolenowego (ALA) omega-3: 49 g/100 ml, przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystny efekt
uzyskuje się przy dziennym pobraniu 2 g ALA. Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych przez MRiRW.
Marka standaryzowana: SemCo
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wielkopolski olej lniany tłoczony na zimno
Marka: SemCo
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych w oleju, a szczególnie kwasu alfa-linolenowego (ALA) omega-3:
49 g/100 ml.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu, po otwarciu butelki przechowywać w lodówce. Osad na
dnie butelki jest zjawiskiem naturalnym.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
3404 kJ/ 828 kcal
Tłuszcz, w tym:
92 g
- kwasy tłuszczowe nasycone
8g
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone21 g
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone63 g

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Wybornie smakuje dodany do: ziemniaków, kasz, pieczywa, serów, ryb, mięs, sałatek i surówek
warzywnych i owocowych, sosu winegret, majonezów, dressingów itp. Używać wyłącznie na zimno.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Q Jakość Tradycja - Wielkopolskie, Laureat Nagrody Perła 2010, Poznaj Dobrą Żywność
Dodatkowe informacje: Dziedzictwo Kulinarne. Wielkopolska.

Gruszka* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Waga: Kaliber 70-80 mm
Opis produktu: Owoc ten zawiera potas, fosfor, wapń, magnez, sód, miedź, żelazo, a także bor i jod. W owocu występują kwasy
owocowe (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy), węglowodany, olejki eteryczne, błonnik i pektyny. Zawiera także witaminy: A, B1, B2, B6,
C i PP.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gruszka - na wagę
Marka: Gruszka
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Gruszka

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty ważymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zważonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Auchan - Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów. mokra. z wołowiną 1250 g
Opis Produktu
Opis produktu: Psie przysmaki!
Informacje dot stylu zycia: Bez konserwantów i sztucznych barwników
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Podawać karmę w temperaturze pokojowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów, mokra, z wołowiną
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Dzienne zapotrzebowanie uzależnione jest od rasy, aktywności oraz warunków życia psa. Karmę
należy wprowadzać do żywienia stopniowo, przez okres kilku dni. Pamiętaj, aby Twój pies miał zawsze dostęp do świeżej wody do picia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Białko surowe
7%
Włókno surowe
0,4%
Oleje i tłuszcze surowe
5%
Popiół surowy
3,5 %
Wilgotność
80%
Witamina A
1100 j.m.
Witamina D3
150 j.m.
Witamina E
10 mg
siarczan cynku jednowodny 10 mg
siarczan manganu jednowodny 2 mg
siarczan miedzi pięciowodny 1,4 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym wołowina minimum 4%), produkty pochodzenia roślinnego, substancje
mineralne

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zmiotka

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Rolnik - Szparagi białe. całe. obrane. konserwowe 330/205 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 619 g
Marka standaryzowana: Rolnik

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Chinach

Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szparagi białe, całe, obrane, konserwowe. Produkt sterylizowany.
Marka: Rolnik
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
52 kJ
Wartość energetyczna
12 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
1,3 g
w tym cukry
0,1 g
Białko
1,1 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: szparagi, woda, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 370 ml,

Przechowywanie i stosowanie

Oshee-Baton zboż. z orzechami i rodzyn.w pol. kakaow.40g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 48 g

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, OWIES - Zawiera, SOJA Zawiera, DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Musli Bar

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baton zbożowy z orzeszkami arachidowymi i laskowymi, rodzynkami z dodatkiem witamin (witamina C,
ryboflawina, witamina B6, tiamina, witamina A, witamina D, witamina B12) i magnezem, w polewie kakaowo-mlecznej.
Marka: Oshee
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna
1850 kJ/ 443 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
6,9 g
Węglowodany
57 g
w tym cukry
19 g
Błonnik
3,3 g
Białko
10 g
Sól
0,19 g
Witamina C
30 mg (37%*)
Ryboflawina (B2)
0,52 mg (37%*)
Witamina B6
0,52 mg (37%*)
Tiamina (B1)
0,42 mg (37%*)
Witamina A
300 µg (37%*)
Witamina D
1,87 µg (37%*)
Witamina B12
0,95 µg (37%*)
Magnez
140,6 mg (37%*)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłejWartość odżywcza na porcję (40 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop SKROBIOWY, ORZESZKI ARACHIDOWE 17,8%, polewa KAKAOWO-MLECZNA 14% (cukier, całkowicie
utwardzony tłuszcz roślinny (KOKOSOWY i canola), SERWATKA w proszku (z MLEKA), masa KAKAOWA w proszku, MLEKO w
proszku odtłuszczone, KAKAO w proszku ze zmniejszoną zawartością tłuszczu, emulgator: LECYTYNY (z SOI), EKSTRAKT
waniliowy), płatki OWSIANE z pełnego ziarna 12,5% ryż ekstrudowany (mąka ryżowa, cukier, grysik kukurydziany, mąka PSZENNA,
słód JĘCZMIENNY, sól), rodzynki 6,1% (rodzynki, olej słonecznikowy), płatki KUKURYDZIANE (grysik kukurydziany, cukier, sól
jodowana [sól, jodek potasu], słód JĘCZMIENNY, składnik mineralny: węglan wapnia), ORZECHY LASKOWE 3,1%, całkowicie
utwardzony tłuszcz roślinny (KOKOSOWY i canola), BIAŁKO SERWATKOWE (z MLEKA), emulgator: LECYTYNY (z SOI),
substancje wzbogacające: witaminy (witamina C, RYBOFLAWINA, witamina B6, tiamina, witamina A, witamina D, witamina B12) oraz
magnez

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne ziarno, witaminy + minerały (D, C, A, B1, B2, B6, B12, magnez)
Dodatkowe informacje: #oshee. www.oshee.eu. kupuj online: osheeshop.eu.

Oshee -Baton zbożowy z susz. żurawiną i śliwkami 40g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 48 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera, DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Musli Bar

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baton zbożowy z suszonymi śliwkami, suszoną żurawiną z dodatkiem witamin (witamina C,
ryboflawina, witamina B6, tiamina, witamina A, witamina D, witamina B12) i magnezem, w polewie kakaowo-mlecznej.
Marka: Oshee
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna
1620 kJ/ 388 kcal
Tłuszcz
8,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
6,0 g
Węglowodany
70 g
w tym cukry
23 g
Błonnik
3,2 g
Białko
6,1 g
Sól
0,27 g
Witamina C
30 mg (37%*)
Ryboflawina (B2)
0,52 mg (37%*)
Witamina B6
0,52 mg (37%*)
Tiamina (B1)
0,42 mg (37%*)
Witamina A
300 µg (37%*)
Witamina D
1,87 µg (37%*)
Witamina B12
0,95 µg (37%*)
Magnez
140,6 mg (37%*)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłejWartość odżywcza na porcję (40 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop SKROBIOWY, płatki OWSIANE z pełnego ziarna 16,7%, polewa KAKAOWO-MLECZNA 14,1% (cukier, całkowicie
utwardzony tłuszcz roślinny (KOKOSOWY i canola), SERWATKA w proszku (z MLEKA), masa KAKAOWA w proszku, MLEKO w
proszku odtłuszczone, KAKAO w proszku ze zmniejszoną zawartością tłuszczu, emulgator: LECYTYNY (z SOI), EKSTRAKT
waniliowy), ryż ekstrudowany (mąka ryżowa, cukier, grysik kukurydziany, MĄKA PSZENNA, słód JĘCZMIENNY, sól), płatki
KUKURYDZIANE (grysik kukurydziany, cukier, sól jodowana [sól, jodek potasu], słód JĘCZMIENNY, składnik mineralny: węglan
wapnia), suszona żurawina 6,9% (żurawina, cukier trzcinowy, olej słonecznikowy), suszone śliwki 6,9% (śliwki, mąka ryżowa), całkowicie
utwardzony tłuszcz roślinny (KOKOSOWY i canola), BIAŁKO SERWATKOWE (z MLEKA), emulgator: LECYTYNY (z SOI),
substancje wzbogacające: witaminy (witamina C, RYBOFLAWINA, witamina B6, tiamina, witamina A, witamina D, witamina B12) oraz
magnez, naturalny aromat, kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne ziarno, magnez + B6
Dodatkowe informacje: #oshee. www.oshee.eu. kupuj online: osheeshop.eu.

Dawtona - Fasola czerwona konserwowa 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 468 g
Opis produktu: Fasola czerwona to meksykański klasyk szturmem zdobywający kuchnie na całym świecie. Sycąca, pełna niezbędnego
potasu i fosforu, jest doskonałą alternatywą dla mięs w kuchni wegańskiej. Szybko przyrządzisz z niej pastę na kanapki - wystarczy
zmiksować, dodać ulubione przyprawy i gotowe! Pożywny sposób na dobry początek dnia.
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fasola czerwona konserwowa. Produkt sterylizowany.
Marka: Dawtona
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
426 kJ / 101 kcal

Tłuszcz

0,6 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
1,0 g
Błonnik
7,7 g
Białko
8,1 g
Sól
1,0 g
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 120 g (%RWS*)
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 120 g dotyczą masy netto po odsączeniu zalewy. 502 kJ / 120 kcal (6%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
0,7 g (1%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: fasola czerwona (60%), woda, sól
Pozostale informacje: porcja 120 g zawiera 502 kJ 120 kcal 6%*, w 100 g: 426 kJ / 101 kcal, Pojemność opakowania: 400 ml,
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Dawtona - Fasola biała konserwowa 400/240 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 475 g

Opis produktu: Aromat i smak tradycyjnej zupy fasolowej w kilka chwil? Dzięki białej fasoli konserwowej oszczędzisz czas, do tej pory
poświęcany na wielogodzinne namaczanie fasoli! Wystarczy otworzyć puszkę, aby w mig przygotować ulubione danie. Doskonała do
fasolki po bretońsku.
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fasola biała konserwowa. Produkt sterylizowany.
Marka: Dawtona

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
424 kJ / 101 kcal
Tłuszcz
0,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
0,7 g
Błonnik
7,3 g
Białko
8,2 g
Sól
1,0 g
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 120 g (%RWS*)
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 120 g dotyczą masy netto po odsączeniu zalewy. 501 kJ / 119 kcal (6%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
0,7 g (1%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: fasola biała (60%), woda, sól
Pozostale informacje: porcja 120 g zawiera 501 kJ 119 kcal 6%*, w 100 g: 424 kJ / 101 kcal, Pojemność opakowania: 400 ml,
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Mosso - Majonez napoleoński 260 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 464 g

Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Gorczyca - Zawiera
Opis produktu: Majonez o gęstej, kremowej i delikatnej konsystencji. Stanowi idealny dodatek do sałatek, jajek i wędlin. Nie zawiera
konserwantów.
Marka standaryzowana: Mosso
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Majonez stołowy o zawartości tłuszczu 70%
Marka: Mosso
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu, a po otwarciu w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
2715 kJ/648 kcal
Tłuszcz
70 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5 g
Węglowodany
3,5 g
w tym cukry
3,4 g
Białko
0,9 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej rzepakowy, woda, żółtko JAJA kurzego, cukier, sól, musztarda (GORCZYCA, cukier, sól, ocet spirytusowy, przyprawy,
barwnik - kurkumina), przyprawy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, stabilizator - guma ksantanowa, substancja zagęszczająca:
skrobia modyfikowana, przeciwutleniacz: E 385
Pozostale informacje: Pojemność opakowania 320 ml, Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: olej rzepakowy własnej produkcji

Limenita - Sok z różowego grejpfruta 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 808 g
Marka standaryzowana: Lime?ita
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Fresh & Cool
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 100% wyciśnięty sok. Pasteryzacja flash. Naturalnie wysoka zawartość witaminy C.
Marka: Limenita
Oswiadczenia zywieniowe: Naturalnie wysoka zawartość witaminy C.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce, w temperaturze pomiędzy 0 °C a + 7°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 4 dni. .
Wartości odżywcze
na 100 ml:
Wartość energetyczna
140 kJ/33 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
7,4 g
w tym cukry
7,4 g
Błonnik
0,3 g
Białko
0,7 g
Sól
0g
Witamina C
20 mg (25% NRV*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok z różowych grejpfrutów (97%), miąższ z różowych grejpfrutów (3%)
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem. ,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.limenita.com.

Bułka wieloziarnista 80 g
Opis Produktu
Opis produktu: Tradycyjna bułka pszenna obsypana ziarnami siemienia lnianego oraz sezamu z dodatkiem soli. Jest miękka i posiada
pyszny smak. Produkcja własna
Rozszerzona nazwa produktu: Pieczywo pszenno żytnie z ziarnami, produkcja własna
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka wieloziarnista
Marka: Pieczywo
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, SEZAM, SOJĘ, MLEKO i
pochodne, GORCZYCĘ i ŁUBIN
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1159 kj / 274 kcal
Tłuszcz
2,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
2,5 g
Białko
11 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, mieszanka piekarnicza (pasteryzowany zakwas ŻYTNI ziarna 2,8%, ŻYTA, słonecznika, siemię
lniane brązowe, PSZENICY, ORKISZU, sól), mąka ŻYTNIA 13%, drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy)
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Prince Polo -Kruche wafelki z kremem kakaowym 28 x 17.5 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 550 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Prince Polo
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Classic

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kruchy wafelek z kremem kakaowym (44 %) oblany czekoladą (37 %).
Marka: Prince Polo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2219 kJ
Wartość energetyczna
531 kcal
Tłuszcz
30 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
16 g
Węglowodany
60 g
w tym cukry
38 g
Błonnik
4,0 g
Białko
4,7 g
Sól
0,14 g
1 wafelek = 17,5 g. Opakowanie zawiera 28 wafelków.
Wartość odżywcza 17,5 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorostej (8400 kJ/2000 kcal) 388 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, mąka PSZENNA, olej palmowy, miazga KAKAOWA, SERWATKA w proszku (z MLEKA), tłuszcze roślinne
(palmowy, shea w zmiennych proporcjach), KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1,3 %), tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz
MLECZNY, emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E476), skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, substancje spulchniające (węglan sodu,
węglany amonu), aromaty, sól, Oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne
Pozostale informacje: 28 x e 17,5 g = 490 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: super cena!, rodzinna paczka

Aroy-D - Mleczko kokosowe do got. 19% tłuszcz 400ml
Opis Produktu
Uzytkowanie i przechowywanie: Uwaga: w przypadku kiedy mleczko będzie miało twardą konsystencję, proszę przelać zawartość do
garnka i 5 do 10 minut podgrzewać mieszając od czasu do czasu

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Tajlandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleczko kokosowe do gotowania
Marka: Aroy-D
Przechowywanie: Po otwarciu produkt należy przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
764 kJ/ 185 Kcal
Tłuszcz
19 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
Węglowodany
2,0 g
- w tym cukry
2,0 g
Białko
1,6 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ekstrakt z orzecha kokosowego 60%, woda

Przechowywanie i stosowanie

Cock - Imbir w plastrach 445 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Kraj pochdzenia: Tajlandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Imbir w plastrach. Produkt zawiera substancje słodzące

Marka: Cock
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
21 kJ/ 5 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
0,6 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
2,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Imbir, woda, ocet z trzciny cukrowej, sól, substancja słodząca (aspartam (zawiera źródło fenyloalaniny), sacharyna), substancje
konserwujące (E211, E223

Przechowywanie i stosowanie

Celiko - Kakao ciemne, bezglutenowe 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 123 g

Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Mleko - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Unbranded
Informacje dot stylu zycia: O obniżonej zawartości tłuszczu
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu.
Marka: Celiko
Oswiadczenia zywieniowe: Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna
1302 kJ / 313 kcal
Tłuszcz
11 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,8 g
Węglowodany
13 g
w tym cukry
1,0 g
Białko
22 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Zawartość tłuszczu kakaowego 10-12%
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania: do filiżanki wsypać 1 łyżeczkę (ok. 5 g) kakao, dodać 1 łyżeczkę cukru. Dokładnie
wymieszać z niewielką ilością mleka. Następnie dodać ciągle mieszając gorące mleko. Doskonałe do wypieków i deserów.

Przechowywanie i stosowanie

Taheebo - Bio. Jęczmień zielony. mielony 100 g
Opis Produktu
Opis produktu: Jęczmień od dawna stosowany był nie tylko jako pokarm, ale również środek wspomagający, w różnorakich dolegliwościach. Ziele uzyskuje
się z młodych roślin jeszcze przed kwitnieniem. Zawiera magnez, żelazo i krzem. Wpływa przez to korzystnie na stan naczyń krwionośnych. kości, na wygląd
skóry, włosów i paznokci. Wzmacnia organizm, hamuje procesy starzenia, może przyczynić się od obniżenia poziomu cukru. Działa moczopędnie i uwalnia
organizm od nadmiaru płynu i wszelkich produktów przemiany materii, obniża również poziom kwasu moczowego. Pomocny jest w dolegliwościach nerek i
dolegliwościach reumatycznych. Od dawna wiadomo, ze łagodzi również stres, bezsenność, niepokój i lęki, zapewnia dobre samopoczucie.

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Esencja natury
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: 1 łyżeczkę proszku można dodawać do każdego posiłku nie gorącego.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Eko Zielony Jęczmień mielony
Marka: Taheebo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zielony JĘCZMIEŃ mielony 100%

Przechowywanie i stosowanie

Foco - Woda kokosowa 500ml
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt sterylizowany

Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Wietnamie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda kokosowa
Marka: Foco
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
88 kJ
Wartość energetyczna
21 kcal
Białko
<0,5 g
Węglowodany
5,2 g
- w tym cukry
5g
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% woda kokosowa

Przechowywanie i stosowanie

Bobovita - Kaszka mleczna manna 210G
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 220 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Zawiera, MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: 1000 pierwszych dni. 1000 pierwszych dni życia to wyjątkowy czas, w którym przez odpowiedni sposób żywienia
możesz pozytywnie wpływać na zdrowie teraz i w przyszłości. Zadbaj o zdrowie i rozwój dziecka, zapewniając mu urozmaiconą i
zbilansowaną dietę, złożoną z najwyższej jakości produktów odpowiednich do wieku i potrzeb. nasza obietnica... Razem z BoboVita Porcja
Zbóż pomożesz Twojemu dziecku odkryć i polubić różnorodność zbóż. BoboVita Porcja Zbóż powstaje z najwyższej jakości
różnorodnych zbóż, także tych z pełnego przemiału, pochodzących z upraw specjalnie dedykowanych najmłodszym dzieciom. Nie zawiera
dodatku cukru, a tylko naturalnie występujące cukry. Porcja Zbóż mleczna manna to zbilansowany i pełnowartościowy posiłek mlecznozbożowy skomponowany tak, by zawierał to, co dobre dla Twojego dziecka. mleko modyfikowane - odpowiednie do wieku dziecka +
zboża - pszenica - ważny składnik zbilansowanego jadłospisu. Źródło kluczowych witamin i składników mineralnych:. Zawiera 7 witamin
(A*, D*, E, C, tiamina*, B6, biotyna) + składniki mineralne (wapń*, jod, żelazo). Żelazo i wit. C dla prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego. Jod dla wsparcia rozwoju poznawczego. Biotyna dla prawidłowego metabolizmu energetycznego. Warto wiedzieć!.
Wprowadzenie glutenu do diety niemowlęcia można rozpocząć po ukończeniu przez nie 4. miesiąca życia. W początkowym okresie
wprowadzania glutenu należy rozpocząć od niewielkich ilości. Z czasem kaszki glutenowe staną się pełnowartościowym posiłkiem
mleczno-zbożowym. Czy wiesz, że... Każda partia naszych zbóż przechodzi nawet ponad 600 testów jakości. gwarantujemy!!!. Nasze
kaszki BoboVita to gwarancja jakości i bezpieczeństwa. Możesz mieć pewność, że zboża i owoce w kaszkach pochodzą wyłącznie ze
starannie skontrolowanych pól i sadów, a wszystkie produkty spełniają rygorystyczne normy jakościowe żywności dla najmłodszych. To
dla nas naturalne, aby kaszki Bobovita Porcja Zbóż były:. bez dodatku cukru. bez oleju palmowego. bez konserwantów i barwników*. *
zgodnie z przepisami prawa. Produkt dla niemowląt i małych dzieci.
Marka standaryzowana: BoboVita
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Porcja zbóż

Składniki i wartości odżywcze
Marka: BoboVita
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry. Zawiera 7 witamin (A, D, E, C, tiamina, B6,
biotyna) + składniki mineralne (wapń, jod, żelazo).
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu torebki
zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza 100 g kaszki BoboVita

Wartość energetyczna kJ

1824

Wartość energetyczna kcal
Tłuszcz, w tym: g
- kwasy nasycone g
Węglowodany, w tym: g
- cukry g
Błonnik g
Białko g
Sól g
Witaminy:
Witamina A µg
Witamina D µg
Witamina E mg
Witamina C mg
Tiamina µg
Witamina B6 mg
Biotyna µg
Składniki mineralne:
Sód mg
Wapń mg
Żelazo mg
Jod µg
Opakowanie zawiera około 5 porcji pełnowartościowych posiłków mlecznozbożowych.
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
*% zalecanego dziennego spożycia

433
12
2,6
64
26
2,5
17
0,29
419 (105%)*
7.4 (74%)*
8,2
43 (172%)*
1,2 (240%)*
0,60 (86%)*
23
115
500 (125%)*
7,2 (120%)*
88 (126%)*
Wartość odżywcza Porcja (40 g kaszki + 160 ml
wody)
730
173

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO modyfikowane 54,1% [odtłuszczone MLEKO w proszku, odmineralizowana SERWATKA w proszku (z MLEKA),
oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy, wysokooleinowy słonecznikowy, KOKOSOWY), witaminy i składniki mineralne (C, E, A, D,
biotyna, tiamina, B6, wapń, żelazo, jod)], kasza manna (z PSZENICY) 45,8%, naturalny aromat waniliowy 0,1%
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, Zawsze przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Zanim przystąpisz do
sporządzania posiłku dla dziecka, umyj dokładnie ręce i upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać są czyste. Krok 1. Zagotuj
wodę i odmierz 160 ml, wlej do miseczki i ostudź do temperatury ok. 50°C. Krok 2. Wsyp powoli 40 g kaszki (5 łyżek stołowych). Krok 3.
Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekaj chwilę, aż kaszka zgęstnieje. Krok 4. Sprawdź temperaturę posiłku. Gotową kaszkę
podaj dziecku lub pozwól spróbować samodzielnego jedzenia łyżeczką. Nie podawaj ponownie resztek posiłku. 4+ Najlepiej podać 1 porcję
dziennie, 6+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcję w zależności od wieku dziecka i rekomendacji lekarza, Dla zdrowia dziecka istotna jest
urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Komponując jadłospis kieruj się zasadami żywienia i rekomendacją lekarza.
Pamiętaj o higienie ząbków swojego dziecka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry, bez oleju palmowego, bez konserwantów i barwników*, dodaj wodę, *
zgodnie z przepisami prawa
Dodatkowe informacje: 801 16 55 55. www.bobovita.pl. Chętnie odpowiem na Twoje pytania o żywienie i rozwój dziecka. Mariola
Ekspert BoboVita. Jak rozszerzać dietę dziecka. Pobierz aplikację Bobovita z:. Google Play lub Appstore.

Bobovita - Kaszka mleczna manna brzoskwinia-banan 210 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 218 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Zawiera, MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: 1000 pierwszych dni. 1000 pierwszych dni życia to wyjątkowy czas, w którym przez odpowiedni sposób żywienia
możesz pozytywnie wpływać na zdrowie teraz i w przyszłości. Zadbaj o zdrowie i rozwój dziecka, zapewniając mu urozmaiconą i
zbilansowaną dietę, złożoną z najwyższej jakości produktów odpowiednich do wieku i potrzeb. nasza obietnica... Razem z BoboVita Porcja
Zbóż pomożesz Twojemu dziecku odkryć i polubić różnorodność zbóż. BoboVita Porcja Zbóż powstaje z najwyższej jakości
różnorodnych zbóż, także tych z pełnego przemiału, pochodzących z upraw specjalnie dedykowanych najmłodszym dzieciom. Nie zawiera
dodatku cukru, a tylko naturalnie występujące cukry. Porcja Zbóż mleczna manna brzoskwinia-banan to zbilansowany i pełnowartościowy
posiłek mleczno-zbożowy skomponowany tak, by zawierał to, co dobre dla Twojego dziecka. mleko modyfikowane - odpowiednie do
wieku dziecka + zboża - pszenica - ważny składnik zbilansowanego jadłospisu + owoce - pyszny smak bananów i brzoskwini. Źródło
kluczowych witamin i składników mineralnych:. Zawiera 7 witamin (A*, D*, E, C, tiamina*, B6, biotyna) + składniki mineralne (wapń*,
jod, żelazo). Żelazo i wit. C dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Jod dla wsparcia rozwoju poznawczego. Biotyna
dla prawidłowego metabolizmu energetycznego. Warto wiedzieć!. Wprowadzenie glutenu do diety niemowlęcia można rozpocząć po
ukończeniu przez nie 4. miesiąca życia. W początkowym okresie wprowadzania glutenu należy rozpocząć od niewielkich ilości. Z czasem
kaszki glutenowe staną się pełnowartościowym posiłkiem mleczno-zbożowym. Czy wiesz, że... Każda partia naszych zbóż przechodzi
nawet ponad 600 testów jakości. gwarantujemy!!!. Nasze kaszki BoboVita to gwarancja jakości i bezpieczeństwa. Możesz mieć pewność,
że zboża i owoce w kaszkach pochodzą wyłącznie ze starannie skontrolowanych pól i sadów, a wszystkie produkty spełniają
rygorystyczne normy jakościowe żywności dla najmłodszych. To dla nas naturalne, aby kaszki Bobovita Porcja Zbóż były:. bez dodatku
cukru. bez oleju palmowego. bez konserwantów i barwników*. * zgodnie z przepisami prawa. Produkt dla niemowląt i małych dzieci.
Produkt przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawą jest mleko kobiece lub modyfikowane. Karmienie piersią jest najlepsze dla
dziecka.
Marka standaryzowana: BoboVita
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Porcja zbóż

Składniki i wartości odżywcze
Marka: BoboVita
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry. Zawiera 7 witamin (A, D, E, C, tiamina, B6,
biotyna) + składniki mineralne (wapń, jod, żelazo).
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu torebki
zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza 100 g kaszki BoboVita

Wartość energetyczna kJ

1825

Wartość energetyczna kcal
Tłuszcz, w tym: g
- kwasy nasycone g
Węglowodany, w tym: g
- cukry g
Błonnik g
Białko g
Sól g
Witaminy:
Witamina A µg
Witamina D µg
Witamina E mg
Witamina C mg
Tiamina µg
Witamina B6 mg
Biotyna µg
Składniki mineralne:
Sód mg
Wapń mg
Żelazo mg
Jod µg
Opakowanie zawiera około 5 porcji pełnowartościowych posiłków mlecznozbożowych.
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
*% zalecanego dziennego spożycia

433
11
2,6
65
30
2,7
16
0,29
419 (105%)*
7,4 (74%)*
8,2
43 (172%)*
1,1 (220%)*
0,59 (84%)*
23
115
500 (125%)*
7,3 (122%)*
88 (126%)*
Wartość odżywcza Porcja (40 g kaszki + 160 ml
wody)
730
173

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO modyfikowane 54,1% [odtłuszczone MLEKO w proszku, odmineralizowana SERWATKA w proszku (z MLEKA),
oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy, wysokooleinowy słonecznikowy, KOKOSOWY), witaminy i składniki mineralne (C, E, A, D,
biotyna, tiamina, B6, wapń, żelazo, jod)], kasza manna (z PSZENICY) 37,9 %, płatki bananowe 7%, brzoskwinia w proszku 1%
(maltodekstryna, suszona brzoskwinia, naturalny aromat brzoskwiniowy)
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, Zawsze przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Zanim przystąpisz do
sporządzania posiłku dla dziecka, umyj dokładnie ręce i upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać są czyste. Krok 1. Zagotuj
wodę i odmierz 160 ml, wlej do miseczki i ostudź do temperatury ok. 50°C. Krok 2. Wsyp powoli 40 g kaszki (5 łyżek stołowych). Krok 3.
Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekaj chwilę, aż kaszka zgęstnieje. Krok 4. Sprawdź temperaturę posiłku. Gotową kaszkę
podaj dziecku lub pozwól spróbować samodzielnego jedzenia łyżeczką. Nie podawaj ponownie resztek posiłku. 4+ Najlepiej podać 1 porcję
dziennie, 6+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji w zależności od wieku dziecka i rekomendacji lekarza, Dla zdrowia dziecka istotna jest
urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Komponując jadłospis kieruj się zasadami żywienia i rekomendacją lekarza.
Pamiętaj o higienie ząbków swojego dziecka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry, bez oleju palmowego, bez konserwantów i barwników*, dodaj wodę, *
zgodnie z przepisami prawa
Dodatkowe informacje: 801 16 55 55. www.bobovita.pl. Chętnie odpowiem na Twoje pytania o żywienie i rozwój dziecka. Mariola
Ekspert BoboVita. Jak rozszerzać dietę dziecka. Pobierz aplikację Bobovita z:. Google Play lub Appstore.

Bezgluten - Chleb bez dodatku cukrów 350 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 398 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-089-021
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Bezgluten
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb bez dodatku cukrów
Marka: Bezgluten
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość błonnika. bez dodatku cukrów - zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna:
985 kJ / 235 kcal
Tłuszcz:
6,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,6 g
Węglowodany:
35 g
w tym cukry:
1,3 g
Błonnik:
6,3 g
Białko:
5,4 g
Sól:
1,54 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, skrobia kukurydziana, mąka gryczana, mąka ryżowa, olej rzepakowy, inulina, mąka słonecznikowa, błonnik „Psyllium",
błonnik kakaowy, siemię lniane, izolat białka SOJOWEGO, mąka z amarantusa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, substancje
zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, hydroksypropylomethyloceluloza, sól spożywcza, drożdże piekarskie, emulgatory: mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas winowy, kultury bakterii mlekowych
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: wysoka zawartość błonnika, niska zawartość cukrów, miękki i świeży, bez dodatku cukrów - zawiera naturalnie występujące cukry
Informacje dot stylu zycia cd: Odpowiednie dla osób nietolerujących glutenu.

Bakalland - Rodzynki sułtańskie 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 502 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam
- Może zawierać
Opis produktu: Rodzynki Bakalland powstają z dorodnych, dobrze wysuszonych winogron. Rodzynki to źródło witaminy B6 i manganu.
Bogate są również w miedź i potas, który korzystnie wpływa na układ nerwowy. Choć zazwyczaj są stosowane jako dodatek do
wypieków i deserów, coraz częściej, zarówno dzieci jak i dorosłych, stanowią także pożywną przekąskę w ciągu dnia.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Iran (Islamska Republika Iranu)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rodzynki sułtańskie
Marka: Bakalland
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witaminy i składniki mineralne
Witamina B6
Potas
Fosfor
Żelazo

na 100 g produktu
1210 kJ/ 286 kcal
0,5 g
0,2 g
64,7 g
64,7 g
6,5 g
2,3 g
0,053 g
na 100 g produktu
0,35 mg
833 mg
129 mg
2,3 mg

Miedź

0,37 mg

Mangan
0,32 mg
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). na porcję 35 g
** RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
423 kJ/ 100 kcal
Opakowanie zawiera ok. 14 sugerowanych porcji produktu.
0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: rodzynki, olej z nasion bawełny

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalne źródło żelaza, potasu i witaminy B6, Dobra i Polska firma

Leśne skarby - Borowiki marynowane całe 280/120 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 546 g
Zalecenia dla alergikow: Gorczyca - Zawiera
Marka standaryzowana: Leśne Skarby
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia głównego składnika - podany na wieczku wg kodów ISO 3166.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Borowiki marynowane krojone. Produkt pasteryzowany.
Marka: Leśne Skarby
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce w temperaturze do +4°C przez 7
dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
246 kJ/58 kcal
Tłuszcz
0,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g

Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

8,6 g
8,5 g
3,1 g
3,1 g
0,71 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: borowiki szlachetne, woda, ocet spirytusowy, cukier, cebula, marchew, sól, regulator kwasowości - kwas cytrynowy,
GORCZYCA, pieprz naturalny ziarnisty, liść laurowy, ziele angielskie
Pozostale informacje: Pojemność: 300 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Poznaj Dobrą Żywność
Dodatkowe informacje: Grzyboznawca nr 1170.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Ita San - Makaron Ramen gotowy do podgrz. po japońsku 200g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron(Ramen), gotowy do podgrzania, po japońsku
Marka: Ita-San

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
643 kJ / 152 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g
Węglowodany
31 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
5,8 g
Sól
0,29 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA 67%, woda, modyfikowana skrobia z manioku, GLUTEN, sól, olej SOJOWY, cukier płynny, kurkuma, substancja utrzymująca
wilgoć: sorbitol, emulgator: lecytyna, regulator kwasowości: kwas octowy, laktan kwasu glukonowego, kwas jabłkowy, jabłczan sodu, kwas MLEKOWY,
mleczan sodu.
Przygotowanie i stosowanie: Makaron Ramen włożyć do wrzącej wody i przez 1 1/2 minuty gotować.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierścienie z kałamarnic w cieście 400 g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Pierścienie z kałamarnic panierowane, wstępnie podsmażone. Produkt głęboko mrożony
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed spożyciem poddać obróbce cieplnej
Przygotowanie: We frytkownicy: smażyć w temperaturze 180'C przez około 4 minuty. W piekarniku: piec w piekarniku rozgrzanym do 200'C przez około 20
minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierścienie z kałamarnic w cieście
Marka: Auchan
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
865 kJ/ 2017 Kcal
Tłuszcz
7,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,7 g
Węglowodany
27 g
- w tym cukry
2,0 g
Białko
6,6 g

Sól

1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KAŁAMARNICA HUMBOLDTA (Dosidicus gigas) 40%, woda, olej słonecznikowy, mąka PSZENNA, mąka ziemniaczana, drożdże, sól, cukier,
stabilizatory (karagen, guma guar), substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), barwnik (RYBOFLAWINY)

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Bukiet warzyw kwiatowy 450g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 452 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać

Opis produktu: Przepyszna kompozycja aromatycznych warzyw takich jak: kalafior, marchewka oraz brokuły. Może być dodatkiem do
dań głównych albo stanowić lekką, bogatą w witaminy przekąskę.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. bez rozmrażania. Garnek: Zawartość opakowania wsypać do garnka z osoloną, wrzącą wodą.
Gotować przez ok. 8-10 minut, odcedzić. Podawać polane stopionym masłem i zrumienioną bułką tartą lub zapiekane z serem. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C 4 dni. ** -12°C 1 miesiąc. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

Wartosć odżywcza 100 g produktu
117 kJ / 28 kcal

Tłuszcz

<0,5 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,1 g
w tym cukry
2,9 g
Błonnik
2,6 g
Białko
1,9 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: marchew, kalafior, brokuły
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

McCain - Stekhouse frites. frytki 650 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera PSZENICĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN
Pole rezerwowe 20: Wyprodukowano bez dodatku oleju arachidowego
Marka standaryzowana: McCain
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Frytki w chrupiącej otoczce. Wstępnie podsmażone i głęboko zamrożone.
Marka: McCain
Przechowywanie: Przechowywanie w zamrażarce odpowiednio do temperatury i symboli. -6°C *: 1 Tydzień. -12°C **: 1 Miesiąc. -18°C
***: Patrz: data przydatności na białym polu. Produkt głęboko mrożony. Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie.

Wartości odżywcze

Wartość odżywcza: Dla 100 g zamrożonego
produktu
679 kJ
162 kcal
5,5 g
0,6 g
2,2 g
2,7 g
24,0 g
0,5 g
2,0 g
3,0 g
0,4 g

Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz, w tym
- nasycone kwasy tłuszczowe
- jednonienasycone kwasy tłuszczowe
- wielonienasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000
% RWS*
kcal).

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki (89 %), olej słonecznikowy (5,5 %), otoczka (5,5 %): mąka PSZENNA, mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, sól,
dekstryna, substancja spulchniająca (E500), EXTRAKT z kurkumy, barwnik (EXTRAKT z papryki)
Przygotowanie i stosowanie: Zamrożony produkt przygotować zgodnie z podaną instrukcją do uzyskania jasnozłotego koloru i
chrupkości. Nie przyrumieniać zbytnio. Przygotowując mniejsze porcje skrócić czas przygotowania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: olej słonecznikowy

Mlekovita - Ser Sokół bez laktozy plastry 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 162 g
Logotypy stron trzecich cd: Certyfikowane Systemy ISO 9001, FSSC 22000, ISO 14001 Gwarancja Jakości
Zalecenia dla alergikow: Laktoza - Nie zawiera, Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Sokół bez laktozy dojrzewający plastry.
Marka: Mlekovita
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Wartości odżywcze w 100 g sera
Wartość energetyczna 1387 kJ / 334 kcal
Tłuszcz
26 g
w tym kwasy nasycone17 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
25 g
Sól
1,4 g
Wapń
800 mg - 100%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii, barwnik annato
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez laktozy, bez konserwantów, źródło wapnia

Mlekovita - Ser gouda bez laktozy dojrzewający plastry 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 161 g
Logotypy stron trzecich cd: Certyfikowane Systemy ISO 9001, FSSC 22000, ISO 14001 Gwarancja Jakości
Zalecenia dla alergikow: Laktoza - Nie zawiera, Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: g

Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Gouda bez laktozy dojrzewający plastry.
Marka: Mlekovita
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Wartości odżywcze w 100 g sera
Wartość energetyczna 1387 kJ / 334 kcal
Tłuszcz
26 g
w tym kwasy nasycone17 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
25 g
Sól
1,6 g
Wapń
800 mg - 100%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii, barwnik annato
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez laktozy, bez konserwantów, źródło wapnia

Auchan - Potrawka z kurczaka i ryżu w śmietanie 300g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pilet a la creme et son riz pilaf - Potrawka z kurczaka i ryżu w śmietanie 300g
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu należy przechowywać w lodówce oraz jak najszybciej
spożyć.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
409 kJ
Wartość energetyczna
97 kcal
Białko
5,9 g
Węglowodany
11,3 g
- w tym cukry
0,2 g
Tłuszcz
3g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Sól
0,94 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kurczak w sosie 68,3%(mięso z kurczaka przygotowane w solance 25%(kurczak, woda, sól, stabilizatory: trifsoforany,
polifosforany), woda, ŚMIETANA 3,5%(stabilizator, karagen), grzyby, kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy,
marchew skrobia kukurydziana, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, szalotka, sól, BIAŁKA MLEKA, aromat, substancja zagęszczająca:
guma ksantanowa

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Cornichons Tres Fins 350g/185g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera nasiona GORCZYCY.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Cornichons Tres Fins. Ogórki konserwowe 350g
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i jak najszybciej
spożyć.
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna61 kJ
Wartość energetyczna15 kcal
Białko
1,2 g
Węglowodany
0,6 g
- w tym cukry
0,6 g
Tłuszcz
0,4 g
Błonnik
2g
Sól
1,178 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogórki(substancja konserwująca, pirosiarczyn potasu), woda, ocet spirytusowy, cebula, sól, nasiona GORCZYCY i kolendry,
estragon

Przechowywanie i stosowanie

Bagietka z masłem czosnkowym 175g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może dodatkowo zawierać: GORCZYCĘ, SOJĘ, SEZAM

Opis produktu: Pyszna, chrupiąca bagietka, robiona na bazie francuskiej receptury, wypełniona delikatnym i maślanym masłem
czosnkowym. Zachwyci każde podniebienie, a masełko rozpuści się w ustach
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt głęboko mrożony po rozmrożeniu nie nadaje się do ponownego zamrożenia!
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bagietka z masłem czosnk

Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1153 kj / 275 kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,2 g
Węglowodany
38 g
- w tym cukry
2,5 g
Białko
6,4 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Bagietka PSZENNA (mąka PSZENNA 61%, woda, drożdże, sól, glukoza, olej rzepakowy, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, enzymy: amylazy, ksylanazy,lipazy, glukooksydazy), 15% nadzienie [75% MASŁA w nadzieniu, cebula, 5% czosnku w
nadzieniu, woda, sól,natka pietruszki, skrobia ziemniaczana, przyprawy,sos SOJOWY (woda, SOJA, GLUTEN PSZENNA, sól), regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat czosnkowy]
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Chleb pszenno - żytni 600g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może dodatkowo zawierać: SOJĘ, SEZAM, JAJA, OWIES, ORZESZKI ARACHIDOWE, JĘCZMIEŃ

Opis produktu: Pyszny chlebek z chrupiącą skórką idealnie sprawdzi się do masełka na śniadanie. Ma wilgotny, sprężysty miąższ dzięki
czemu mamy wrażenie że rozpuszcza się w ustach
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb pszenno - żytni
Marka: Pieczywo
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej

Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1001 kj / 239 kcal
Tłuszcz
2,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
45 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
7,3 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA (47%), woda, mąka ŻYTNIA (19%), drożdże, pasteryzowany zakwas ŻYTNI w płynie [woda, mąka
fermentowana ŻYTNIA, sól], sól, mieszanka piekarska [mąka PSZENNA, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy]
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Przysmaki Viands - Kwiat hibiskusa 100 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Egipt

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hibiskus suszony
Marka: Przysmaki Viands
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Suszone kwiaty hibiskusa
Przygotowanie i stosowanie: Po zalaniu wrzątkiem zaparzać przez pięć minut.

Przechowywanie i stosowanie

Ania - Ciasteczka babci Ani owsiane 90% naturalne 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać MLEKO, JAJA, SEZAM, ORZECHY i SOJĘ.

Opis produktu: Bez cukru i mleka!
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ciastka babci Ani
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasteczka babci Ani owsiane(90%) naturalne
Marka: Ania
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1872 kJ
Wartość energetyczna
444 kcal
Białko
10,9 g
Węglowodany
74,1 g
- w tym cukry
5,5 g
Tłuszcz
12,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,3 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: OWSIANKA, otręby OWSIANE, mąka OWSIANA, tłuszcz kokosowy, sól(ciasto fermentowane)

Przechowywanie i stosowanie

Intenson - Erytrol w proszku. Słodzik w proszku 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 502 g

Opis produktu: Erytrytol to jedna z najzdrowszych substancji słodzących. Jest idealny dla osób odchudzających się, gdyż ma zero kalorii.
Charakteryzuje się delikatnym, słodkawym smakiem. Doskonale nadaje się do pieczenia oraz gotowania, redukując w ten sposób
kaloryczność przygotowywanych potraw. Po spożyciu jest szybko eliminowany z organizmu. Jest odpowiedni dla diabetyków. Pomaga w
zachowaniu mineralizacji zębów i nie przyczynia się do rozwoju próchnicy.
Marka standaryzowana: Intenson
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Słodzik stołowy na bazie erytrytolu
Marka: Intenson
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość odżywcza
0 kJ/0 kcal
Tłuszcz
0g
Węglowodany
99 g
- w tym cukry
0g
- w tym skrobia
0g
- w tym alkohole wielowodorotlenowe99 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% substancja słodząca erytrytol
Przygotowanie i stosowanie: Stosować do żywności, Sposób użycia: Może być stosowany do gotowania, pieczenia lub słodzenia. Należy
pamiętać, że nie jest on taki słodki jak tradycyjny cukier i osiąga około 75% jego słodyczy.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: najlepszy zamiennik cukru, IG=0, 0 kcal, Laur Konsumenta Odkrycie 2016, Dobra Marka 2017 - Jakość, Zaufanie, Renoma

Maliny - koszyczek 125g
Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana Adelita, kategoria: 1
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Maliny
Marka: Cuna de Platero

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Maliny

Przechowywanie i stosowanie

Maluta - Serek chudy 0 kalorii 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 212 g

Marka standaryzowana: Maluta
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Miss Talia
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany naturalny chudy.
Marka: Maluta
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
245 kJ / 58 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,2 g
w tym cukry
5,2 g
Białko
9,2 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone, pasteryzowane, bakterie fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 0 % tł.

Maluta - Masło ekstra z tradycyjnej maselnicy 200 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 210 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Tradycyjne masło ekstra wyrabiane na Żuławach od 1963 r. Bez dodatku barwnika.
Marka standaryzowana: Maluta
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masło Ekstra.
Marka: Maluta
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +10°C. Chronić przed światłem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
3058 kJ / 744 kcal
Tłuszcz
82 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone49 g
Węglowodany
0,7 g
w tym cukry
0,7 g
Białko
0,7 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA pasteryzowana, Zawartość tłuszczu 82 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku barwnika
Dodatkowe informacje: Dziedzictwo Kulturalne. Pomorze.

Seni - Care Sensitive chusteczki nawilżane 68 sztuk
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 784 g
Opis produktu: Chusteczki pielęgnacyjne Seni Care Sensitive wzbogacone o ekstrakt z aloesu i alantoinę o właściwościach nawilżających i
łagodzących podrażnienia. Polecane do delikatnego oczyszczania skóry wrażliwej i skłonnej do alergii, również u osób obłożnie chorych i z
problemami nietrzymania moczu. Przyjazne dla skóry pH. Bezzapachowe.
Marka standaryzowana: Seni

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Seni

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Allantoin, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Arginine, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Citric Acid

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt zawiera plastik

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Profi - Pasztet z indykiem 131g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 136 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, JAJA - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Profi

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasztet z indykiem, drobiowo-wieprzowy. Produkt sterylizowany.
Marka: Profi
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna 962 kJ / 232 kcal
tłuszcz
20 g
- w tym kwasy nasycone6,3 g
węglowodany
5,2 g
- w tym cukry
0,9 g
białko
7,6 g
sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, tłuszcz wieprzowy, mięso oddzielone mechanicznie z indyka 14%, wątroba z indyka 12%, wątroba wieprzowa 5%,
kasza manna z PSZENICY, SERCA z indyka 3%, JAJA, BIAŁKO SOJOWE, marchew, SELER, sól, skrobia modyfikowana, cebula,
papryka, przyprawy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełen smaku, bez konserwantów

Auchan - Płyn do spryskiwaczy zimowy -22C 4L
Opis Produktu
Opis produktu: Zwiększa bezpieczeństwo jazdy zimą. Doskonale poprawia widoczność. Do szyb i reflektorów
Jednostka opisowa: l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do spryskiwaczy zimowy -22C
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Łatwopalna ciecz i pary. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W
przypadku kontaktu ze skórą(lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
Przechowywanie: Przechowywać w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Anionowe środki powierzchniowo czynne <5%, kompozycje zapachowe.
Przygotowanie i stosowanie: Płyn gotowy do użycia- wystarczy otworzyć i wlać do zbionika płynu do spryskiwaczy

Przechowywanie i stosowanie

Lays - Chipsy karbowane o smaku papryki 210g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Pszenica - Zawiera

Opis produktu: Chrupiące chipsy Lay's powstają z wyselekcjonowanych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy i pysznie
przyprawiamy. . Lay's Karbowane to idealna propozycja dla tych, którzy chcą się cieszyć klasycznym smakiem Lay's w karbowanym
wydaniu. . Każdy dzień smakuje lepiej z Lay's!.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane karbowane o smaku papryki.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna:
2268 kJ
Wartość energetyczna:
544 kcal
Tłuszcz:
34 g
- w tym kwasy nasycone:
4,2 g
Węglowodany:
52 g
- w tym cukry:
2,1 g
Błonnik:
4,5 g
Białko:
6,2 g
Sól:
1,7 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 7 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 680 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący [sól,
bułka tarta PSZENNA, papryka w proszku, cukier, fruktoza, maślanka w proszku z MLEKA, cebula w proszku, wzmacniacze smaku
(glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe), aromaty, czosnek w proszku, barwnik (ekstrakt z papryki), mączka chleba
świętojańskiego, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy)]
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Virtu - Pizza ala Capricciosa z pieczarkami i szynką 380 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 406 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Zawiera, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Virtu

Jednostka opisowa: g

Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Przed przygotowaniem wyjąć z opakowania. Ogólnie. Piec w piekarniku. Podgrzewać
w piekarniku rozgrzanym do temperatury 220°C przez około 10 minut. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Półprodukt garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce cieplnej do temperatury minimum +80°C w
środku. Blat z ciasta drożdżowego z sosem pomidorowym, serem mozzarella, pieczarkami i szynką wieprzową.
Marka: Virtu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: 0°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna
1062 kJ/253 kcal
Tłuszcz
10 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
Węglowodany
29 g
w tym cukry
2,4 g
Białko
9,6 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, SER MOZZARELLA (15,7%) (z MLEKA), woda, pieczarki (9%), olej rzepakowy, szynka wieprzowa
(7,5%) [mięso wieprzowe, woda, skrobia, skrobia modyfikowana, sól, BIAŁKO SOJOWE, BŁONNIK PSZENNY, glukoza, stabilizator:
trifosforany, maltodekstryna, EKSTRAKTY drożdżowe, aromaty (zawierają SELER), przyprawy, przeciwutleniacz: askorbinian sodu,
BIAŁKO wieprzowe, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu], koncentrat pomidorowy, drożdże, cukier, sól, skrobia modyfikowana,
przyprawy (zawierają GORCZYCĘ), EKSTRAKTY przypraw, substancje spulchniające: węglany sodu, difosforany, substancja
KONSERWUJĄCA: sorbinian potasu
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gotowe w ok. 10 minut, cienki i chrupiący spód, włoski smak, najlepiej podgrzać w piekarniku

Dr. Oetker - Żelatyna w listkach 10 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 12 g
Opis produktu: Żelatyna w listkach ceniona przez ekspertów. Łatwo rozpuszcza się w zimnych i ciepłych płynach, nie pozostawiając
grudek. Doskonała do słodkich i słonych potraw.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelatyna spożywcza wieprzowa. Żelatyna zdatna do spożycia przez ludzi.
Marka: Dr. Oetker
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: 6 listków żelatyny na 500 ml płynu, Sposób przygotowania:, 1. Namaczanie: Listki żelatyny namocz w
zimnej wodzie (całkowicie zanurzając jeden po drugim). Po 5-7 minutach odsącz listki w dłoni. 2. Rozpuszczanie:, - W ciepłych płynach
(500 ml, np. bulion, wywar): odsączone listki dodaj do płynu i mieszaj aż do rozpuszczenia. - W zimnych płynach 9500 ml, np. jogurt,
śmietana): odsączone listki rozpuść podgrzewając je w garnku lub mikrofalówce (15-20 sek., moc 900 W), nie dopuszczając do zagotowania.
Dodaj do żelatyny kilka łyżek zimnego płynu, wymieszaj i całość wlej do pozostałego płynu, ciągle mieszając. Uwaga!, Świeże owoce kiwi,
ananasa, fig i papai uniemożliwiają tężenie galarety, gdyż zawierają specyficzne enzymy. Można temu zapobiec zagotowując owoce przez
kilka minut lub stosując owoce z puszki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: premium ekstra klarowna, do słodkich i słonych potraw, bez grudek

Auchan - Mleko świeże 2% tłuszczu
Opis Produktu
Opis produktu: Dzięki procesowi mikrofiltracji i niskiej pasteryzacji mleko zachowuje składniki odżywcze oraz smak świeżego mleka, jest
dobrze przyswajalne przez organizm Nie wymaga gotowania - jest idealne do spożycia na zimno.
Jednostka opisowa: l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko pasteryzowane mikrofiltrowane. Zawartość tłuszczu 2%
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +6C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w
ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
212 kJ / 50 kcal
Tłuszcz
2g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
4,9 g
- w tym cukry
4,5 g
Białko
3,2 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mleko świeże 3.2% tłuszczu
Opis Produktu
Opis produktu: Dzięki procesowi mikrofiltracji i niskiej pasteryzacji mleko zachowuje składniki odżywcze oraz smak świeżego mleka, jest dobrze przyswajalne
przez organizm Nie wymaga gotowania - jest idealne do spożycia na zimno.
Jednostka opisowa: l

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko pasteryzowane mikrofiltrowane. Zawartość tłuszczu 3,2%
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +6C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w
ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
254 kJ / 61 kcal
Tłuszcz
3,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g
Węglowodany
4,8 g
- w tym cukry
4,5 g
Białko
3,2 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Actimel - Danone. L.casei z witaminami B6 i D malinowy 8x100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 870 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Opis produktu: Szukasz smakowitego sposobu na dobre rozpoczęcie dnia. Postaw na pyszne urozmaicenie śniadania w postaci Actimela o
smaku malinowym! Pozwól tej małej buteleczce towarzyszyć Ci w podejmowaniu codziennych wyzwań. Actimel to nie tylko pyszny,
malinowy smak, ale także żywe kultury bakterii, w tym 20 miliardów bakterii L. Casei Danone.
Marka standaryzowana: Actimel
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko fermentowane z L. casei Danone oraz witaminami B6 i D.
Marka: Actimel
Oswiadczenia zywieniowe: Actimel zawiera witaminy B6 i D.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.

Wartości odżywcze
100 g
Energia
323 kJ / 76 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy nasycone
1,0 g
Węglowodany
12,0 g
w tym cukry
11,9 g
Białko
2,8 g
Sól
0,11 g
Wapń
120 mg
Witamina B6
0,21 mg
Witamina D
0,75 µg
Opakowanie zawiera 8 butelek. Butelka zawiera 1 porcję równą 100 g.
%* / 100 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 4%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MLEKO odtłuszczone odtworzone, płynny cukier (B) lub cukier (V), precier malinowy
1,7%, dekstroza, sok z żurawiny odtworzony z zagęszczonego soku, koncentrat składników mineralnych z MLEKA, aromat naturalny,
żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH, Lactobacillus casei Danone CNCM I-1518: min. 20 x 10? jtk/100 g, witamina B6, witamina D, B,
V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Należy sprzedawać w komplecie.

Piątnica - Mleko ekologiczne 3,5% tłuszczu 1l
Opis Produktu
Opis produktu: Mleko pochodzi z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, prowadzących tradycyjną, pastwiskową hodowlę krów.
Marka standaryzowana: Piątnica
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Bio
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko Bio pasteryzowane, mikrofiltrowane, świeże. Pasteryzowane w temperaturze 74°C. 3,9%
Marka: Piątnica
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C. Świeże przez 5 dni od otwarcia.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
Wartość energetyczna
279 kJ/ 67 kcal
Tłuszcz
3,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,3 g
Węglowodany
4,8 g
w tym cukry
4,8 g
Białko
3,1 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu 3,9%
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-09 Rolnictwo UE,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nieznormalizowane mleko pełne*, *mleko, którego naturalna zawartość tłuszczu nie została zmieniona

Auchan - Masło ekstra 83% bez laktozy 200g
Opis Produktu
Waga: Opis produktu: Zawartość tłuszczu 83%. Prawdziwie śmietankowe! Masło bez laktozy dedykowane osobom z nietolerancją tego cukru.
Specjalny proces produkcyjny pozwala na rozłożenie laktozy nie wpływając tym samym na właściwości produktu
Marka standaryzowana: Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla osób z nietolerancją laktozy
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowanow w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masło ekstra bez laktozy
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Zawartośc laktozy <0,01g/100g
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +10°C. Chronić przed światłem
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
3095 kJ / 753 kcal
Tłuszcz
83 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone55 g
Węglowodany
0,7 g
- w tym cukry
0,6 g
Białko
0,7 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA pasteryzowana (z MLEKA)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Dodatkowe informacje: -

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Awokado

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Awokado - Odmiana: Hass 170-200g 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana: Hass. Klasa: 1

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Awokado

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Mango - Ready to Eat duże około 600g 1 sztuka

Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana: Palmer
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mango RTE sztuka duże
Marka: Fresh World

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mango

Przechowywanie i stosowanie

Kiwi - Gotowe do spożycia
Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana: Hayward. Klasa: 1

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiwi zielone RTE
Marka: Fruit4You

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 3 szt.

Przechowywanie i stosowanie

COSMIA - Delikatny dezodorant z ekstraktem z aloesu BIO do skóry wrażliwej 50 ml
Opis Produktu
Podmarka: BIO
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Delikatny dezodorant z ekstraktem z aloesu BIO do skóry wrażliwej

Marka: Cosmia
Oswiadczenia zywieniowe: 20% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego. 99% stanowią składniki pochodzenia
naturalnego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować na skórę niedawno podrażnioną, ogoloną lub
depilowaną

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Triethyl Citrate, Glycerin, Octyldodecanol, Cetearyl Wheat Straw Glycosides, Cetearyl Alcohol, Parfum, Polyglyceryl-3
Caprylate, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Sodium Benzonate, Citric Acid, Sorbitan Laurrate, Aloe Barbadensis Leaf Extract*,
Prunus Cerasus Flower Extract*, Sodium Hydroxide
Sklad produktu: *Składniki rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Coca Cola - Napój gazowany o smaku cola w puszce 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 216 g

Marka standaryzowana: Coca-Cola
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Coca-Cola
Dodatki: Sztuczne konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
180 kJ /
42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
10,6 g
w tym cukry
10,6 g
Białko
0g
Sól
0g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 200 ml (%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tylko naturalne aromaty, bez dodatku substancji konserwujących, od 1886

Coca Cola Zero -Napój gaz. o smaku cola 0% cukru 200 ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 212 g
Opis produktu: Nie zawiera cukrów.
Marka standaryzowana: Coca-Cola
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: zero

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Coca-Cola
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Nie zawiera cukrów.Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej.
Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml
Energia
0,9 kJ / 0,2 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,02 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). Wartość odżywcza 200 ml (%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, substancje słodzące: cyklaminian sodu, acesulfam K,
aspartam, naturalne aromaty w tym kofeina, regulator kwasowości: cytryniany sodu
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: zero cukru, zero kalorii, nowy smak

Kikkoman - Naturalnie warzony sos sojowy 150ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 350 g
Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Kikkoman
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Kikkoman
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Informacja o wartości odżywczej w 100 ml produktu
Wartość energetyczna
325 kJ/77 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
3,2 g
w tym cukry
0,6 g
Białko
10 g
Sól
16,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, ZIARNO SOI, PSZENICA, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalnie warzony

Filet z kaczki ze ściółki ze skórą* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Klasa jakości: A. Dobre bo … Z chowu bez antybiotyków, hodowane w gospodarstwach rodzinnych, z chowu
ściółkowego
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Podmarka: Kaczka ze ściółki
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć niezwłocznie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z kaczki ze ściółki bez kości ze skórą, świeże
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -2'C do +4'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z kaczki
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Spożyć po obróbce cieplnej. Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny znajdujący się w
opakowaniu

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Pewni dobrego - Nogi z kaczki ze ściółki* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Z chowu bez antybiotyków. Żywione paszą bez GMO. Z chowu ściółkowego
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Podmarka: Kaczka ze ściółki
Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przygotować niezwłocznie
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nogi z kaczki ze ściółki. Świeże, Klasa jakości A
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -2'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Pewni Dobrego - Kaczka ze ściółki tuszka 1.8kg* - produkt ważony, opak ok. 1.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Klasa jakości: A. Dobre bo … Z chowu bez antybiotyków, hodowane w gospodarstwach rodzinnych, z chowu
ściółkowego
Podmarka: Kaczka ze ściółki
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć niezwłocznie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tuszka z kaczki ze ściółki bez podrobów z szyją, świeża
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -2'C do +4'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z kaczki
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Spożyć po obróbce cieplnej. Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny znajdujący się w
opakowaniu

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Polskie Młyny - Mąka tortowa pszenna typ 450 1 kg
Opis Produktu
Opis produktu: Tortowa. Brzeska.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mąka Pszenna typ 450
Marka: Polskie Młyny
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1483 kJ / 350 kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
71 g
- w tym cukry
2,1 g
Błonnik
2,1 g
Białko
12 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA typ 450.

Przechowywanie i stosowanie

Pewni dobrego - Porcja rosołowa z kaczki ściółkowej* - produkt ważony, opak ok. 0.8kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre Bo ... Z chowu bez antybiotyków. Hodowane w gospodarstwach rodzinnych. Z chowu ściółkowego. Klasa A, świeża

Informacje dot stylu zycia: Wyprodukowano bez stosowania GMO
Podmarka: Kaczka ze ściółki
Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać nie dłużej niż 24 godziny
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Porcja rosołowa z kaczki ściółkowej
Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Pewni Dobrego - Skrzydełka z kaczki ze ściółki* - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Z chowu bez antybiotyków. Hodowane w gospodarstwach rodzinnych. Z chowu ściółkowego
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Wyprodukowano bez stosowania GMO
Podmarka: Kaczka ze ściółki
Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać nie dłużej niż 24 godziny
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Skrzydełka z kaczki ze ściółkowej. Świeże, Klasa jakości A
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Włoszczyzna - tacka 500g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Włoszczyzna
Marka: Łuczak
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Marchew, pietruszka, SELER, por

Przechowywanie i stosowanie

Prymat - Sos tzatziki w proszku 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 26 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Przyprawa do sosu Tzatziki posiada intensywny czosnkowy smak i aromat. Sprawdza się jako dip do
chrupiących kawałków świeżych warzyw oraz jako dodatek do dań z grilla lub dressing do sałatki.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tzatziki czosnkowa przyprawa do sosu - suszona mieszanka przyprawowa.
Marka: Prymat
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
962 kJ/ 227 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
45 g
w tym cukry
18 g
Białko
6,6 g
Sól
34,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, czosnek (27%), cebula, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, liście kopru (1,5%), pieprz czarny, ekstrakt cebuli,
ekstrakt kopru, ekstrakt pieprzu czarnego

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu sodu
Dodatkowe informacje: Więcej przepisów na www.DoradcaSmaku.pl.

Head - Classic Clean 2w1 szampon przeciwłupieżowy z odżywką 360 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 415 g
Opis produktu: Przeciwłupieżowy szampon z odżywką 2 w 1 Head & Shoulders zwalcza główną przyczynę łupieżu, zapewniając do
72 godzin ochrony przed białymi płatkami, suchością i swędzeniem skóry (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu;
swędzenie związane z łupieżem). Jego zaawansowana formuła jest testowana dermatologicznie, ma zrównoważone pH i została wzbogacona
antyoksydantami, aby zapewnić łagodną pielęgnację włosów i skóry głowy oraz pozostawić je do 100% bez łupieżu – skuteczność
szamponu została potwierdzona klinicznie (przy regularnym stosowaniu). Przeciwłupieżowy szampon z odżywką Classic Clean 2 w 1
głęboko oczyszcza włosy, zapewniając im świeżość i piękne nawilżenie. Head & Shoulders to szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na
podstawie danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym), który dba o naszą planetę: butelka nadaje się do
recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności od punktów recyklingu).
Marka standaryzowana: Head & Shoulders
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Rumunia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Rumunia, Zapakowano w - Rumunia

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Head & Shoulders
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Xylenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine,
Glycol Distearate, Sodium Citrate, Parfum, Piroctone Olamine, Dimethiconol, Sodium Benzoate, Dimethicone, Citric Acid, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide,
Trideceth-10, Sodium Salicylate, Polyquaternium-76, Triethylene Glycol, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, CI 42090, CI 17200
Przygotowanie i stosowanie: Nanieś na wilgotne włosy i skórę głowy, umyj i spłucz.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Do 72 godzin ochrony przed łupieżem, suchością i swędzeniem (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu)
(związanym z łupieżem), Zwalcza główną przyczynę łupieżu, pozostawiając włosy do 100% bez łupieżu. Skuteczność potwierdzona
klinicznie (przy regularnym stosowaniu), Testowany dermatologicznie, o zrównoważonym pH i wzbogacony antyoksydantami, aby
zapewnić łagodną pielęgnację skóry głowy i włosów, Szampon przeciwłupieżowy Classic Clean 2 w 1 oczyszcza włosy, zapewniając im
świeżość i piękne nawilżenie, Razem lepiej – stosuj z odżywką H&S, która głęboko nawilża włosy i skórę głowy, zapewniając piękne
włosy, Szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym),
Bezpieczny dla środowiska: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności od punktów recyklingu)

Head - Szampon przeciwłupieżowy z kojącym mentolem 360 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 415 g
Opis produktu: Przeciwłupieżowy szampon z odżywką 2 w 1 Head & Shoulders zwalcza główną przyczynę łupieżu, zapewniając do
72 godzin ochrony przed białymi płatkami, suchością i swędzeniem skóry (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu;
swędzenie związane z łupieżem). Jego zaawansowana formuła jest testowana dermatologicznie, ma zrównoważone pH i została wzbogacona
antyoksydantami, aby zapewnić łagodną pielęgnację włosów i skóry głowy oraz pozostawić je do 100% bez łupieżu – skuteczność
szamponu została potwierdzona klinicznie (przy regularnym stosowaniu). Szampon przeciwłupieżowy Menthol 2 w 1 oczyszcza,
zapewniając uczucie mentolowej świeżości, i sprawia, że włosy są pięknie nawilżone. Head & Shoulders to szampon nr 1 w Polsce
(obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym), który dba o naszą planetę:
butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności od punktów recyklingu).
Marka standaryzowana: Head & Shoulders
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Rumunia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Rumunia, Zapakowano w - Rumunia

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Head & Shoulders
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Xylenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine,
Glycol Distearate, Sodium Citrate, Parfum, Piroctone Olamine, Menthol, Dimethiconol, Citric Acid, Dimethicone, Sodium Benzoate, Sodium
Salicylate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Trideceth10, Hexyl Cinnamal, Linalool, Polyquaternium-76, Triethylene Glycol, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, CI 42090, CI 17200
Przygotowanie i stosowanie: Nanieś na wilgotne włosy i skórę głowy, umyj i spłucz.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Do 72 godzin ochrony przed łupieżem, suchością i swędzeniem (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu)
(związanym z łupieżem), Zwalcza główną przyczynę łupieżu, pozostawiając włosy do 100% bez łupieżu. Skuteczność potwierdzona
klinicznie (przy regularnym stosowaniu), Testowany dermatologicznie, o zrównoważonym pH i wzbogacony antyoksydantami, aby
zapewnić łagodną pielęgnację skóry głowy i włosów, Szampon przeciwłupieżowy Menthol 2 w 1 głęboko oczyszcza, zapewniając uczucie
mentolowej świeżości, Razem lepiej – stosuj z odżywką H&S, która głęboko nawilża włosy i skórę głowy, zapewniając piękne włosy,

Szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym),
Bezpieczny dla środowiska: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności od punktów recyklingu)

Head - Head n Shoulders - Szampon przeciwłupieżowy z odżywką Smooth n Silky 360 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 415 g
Opis produktu: Przeciwłupieżowy szampon z odżywką 2 w 1 Head & Shoulders zwalcza główną przyczynę łupieżu, zapewniając do
72 godzin ochrony przed białymi płatkami, suchością i swędzeniem skóry (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu;
swędzenie związane z łupieżem). Jego zaawansowana formuła jest testowana dermatologicznie, ma zrównoważone pH i została wzbogacona
antyoksydantami, aby zapewnić łagodną pielęgnację włosów i skóry głowy oraz pozostawić je do 100% bez łupieżu – skuteczność
szamponu została potwierdzona klinicznie (przy regularnym stosowaniu). Szampon przeciwłupieżowy Smooth & Silky 2 w 1 zapobiega
puszeniu się włosów oraz sprawia, że są piękne, gładkie i lśniące. Head & Shoulders to szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na
podstawie danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym), który dba o naszą planetę: butelka nadaje się do
recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności od punktów recyklingu).
Marka standaryzowana: Head & Shoulders
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Rumunia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Rumunia, Zapakowano w - Rumunia

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Head & Shoulders
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Xylenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine,
Glycol Distearate, Sodium Citrate, Dimethiconol, Parfum, Piroctone Olamine, Dimethicone, Citric Acid, Sodium Salicylate, Sodium
Benzoate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, Trideceth-10, Tetrasodium EDTA, Sodium
Hydroxide, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Limonene, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Citronellol, Linalool, Triethylene Glycol,
Propylene Glycol, Benzyl Alcohol
Przygotowanie i stosowanie: Nanieś na wilgotne włosy i skórę głowy, umyj i spłucz.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Do 72 godzin ochrony przed łupieżem, suchością i swędzeniem (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu)

(związanym z łupieżem), Zwalcza główną przyczynę łupieżu, pozostawiając włosy do 100% bez łupieżu. Skuteczność potwierdzona
klinicznie (przy regularnym stosowaniu), Testowany dermatologicznie, o zrównoważonym pH i wzbogacony antyoksydantami, aby
zapewnić łagodną pielęgnację skóry głowy i włosów, Szampon przeciwłupieżowy Smooth & Silky 2 w 1 zapobiega puszeniu się włosów
oraz sprawia, że są piękne i lśniące, Razem lepiej – stosuj z odżywką H&S, która głęboko nawilża włosy i skórę głowy, zapewniając piękne
włosy, Szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym),
Bezpieczny dla środowiska: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności od punktów recyklingu)

Head n Shoulders -Fructis Szampon przeciwłupieżowy Classic Clean 540ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 617 g
Opis produktu: Szampon przeciwłupieżowy Head & Shoulders zwalcza główną przyczynę łupieżu, zapewniając do 72 godzin ochrony
przed białymi płatkami, suchością i swędzeniem skóry (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu; swędzenie związane
z łupieżem). Jego zaawansowana formuła jest testowana dermatologicznie, ma zrównoważone pH i została wzbogacona antyoksydantami,
aby zapewnić łagodną pielęgnację włosów i skóry głowy oraz pozostawić je do 100% bez łupieżu – skuteczność szamponu została
potwierdzona klinicznie (przy regularnym stosowaniu). Szampon przeciwłupieżowy Classic Clean głęboko oczyszcza włosy, zapewniając
im świeżość i piękne nawilżenie. Head & Shoulders to szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących
sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym), który dba o naszą planetę: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki
i w zależności od punktów recyklingu).
Marka standaryzowana: Head & Shoulders
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Rumunia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Rumunia, Zapakowano w - Rumunia

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Head & Shoulders
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Xylenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine,
Glycol Distearate, Sodium Citrate, Parfum, Piroctone Olamine, Sodium Benzoate, Dimethiconol, Citric Acid, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Dimethicone, Hexyl Cinnamal, Linalool, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, TEADodecylbenzenesulfonate, Trideceth-10, Sodium Salicylate, Polyquaternium-76, Triethylene Glycol, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, CI
42090, CI 17200
Przygotowanie i stosowanie: Nanieś na wilgotne włosy i skórę głowy, umyj i spłucz. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj z odżywką
H&S.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Do 72 godzin ochrony przed łupieżem, suchością i swędzeniem (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu)
(związanym z łupieżem), Zwalcza główną przyczynę łupieżu, pozostawiając włosy do 100% bez łupieżu. Skuteczność potwierdzona
klinicznie (przy regularnym stosowaniu), Testowany dermatologicznie, o zrównoważonym pH i wzbogacony antyoksydantami, aby
zapewnić łagodną pielęgnację skóry głowy i włosów, Szampon przeciwłupieżowy Classic Clean oczyszcza włosy, zapewniając im świeżość
i piękne nawilżenie, Razem lepiej – stosuj z odżywką H&S, która głęboko nawilża włosy i skórę głowy, zapewniając piękne włosy,
Szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym),
Bezpieczny dla środowiska: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności od punktów recyklingu)

Head - Szampon przeciwłupieżowy Citrus Fresh 540 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 611 g
Opis produktu: Szampon przeciwłupieżowy Head & Shoulders zwalcza główną przyczynę łupieżu, zapewniając do 72 godzin ochrony
przed białymi płatkami, suchością i swędzeniem skóry (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu; swędzenie związane
z łupieżem). Jego zaawansowana formuła jest testowana dermatologicznie, ma zrównoważone pH i została wzbogacona antyoksydantami,
aby zapewnić łagodną pielęgnację włosów i skóry głowy oraz pozostawić je do 100% bez łupieżu – skuteczność szamponu została
potwierdzona klinicznie (przy regularnym stosowaniu). Szampon Citrus Fresh skutecznie oczyszcza przetłuszczające się włosy
i przetłuszczoną skórę głowy, zapewniając uczucie świeżości i długotrwały, przyjemny zapach. Head & Shoulders to szampon nr 1
w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym), który dba o naszą
planetę: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności od punktów recyklingu).
Marka standaryzowana: Head & Shoulders
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Rumunia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Rumunia, Zapakowano w - Rumunia

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Head & Shoulders
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Xylenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine,
Glycol Distearate, Sodium Citrate, Parfum, Piroctone Olamine, Menthol, Dimethiconol, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Salicylate,

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Dimethicone, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, TEA-Dodecylbenzenesulfonate,
Trideceth-10, Hexyl Cinnamal, Limonene, Benzyl Salicylate, Propylene Glycol, Citronellol, Polyquaternium-76, Citrus Limon Fruit Extract,
CI 19140, Triethylene Glycol, Benzyl Alcohol, CI 42090
Przygotowanie i stosowanie: Nanieś na wilgotne włosy i skórę głowy, umyj i spłucz. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj z odżywką
H&S.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Do 72 godzin ochrony przed łupieżem, suchością i swędzeniem (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu)
(związanym z łupieżem), Zwalcza główną przyczynę łupieżu, pozostawiając włosy do 100% bez łupieżu. Skuteczność potwierdzona
klinicznie (przy regularnym stosowaniu), Testowany dermatologicznie, o zrównoważonym pH i wzbogacony antyoksydantami, aby
zapewnić łagodną pielęgnację skóry głowy i włosów, Szampon przeciwłupieżowy Citrus Fresh oczyszcza przetłuszczające się włosy
i przetłuszczoną skórę głowy, pozostawiając trwały, cytrusowy zapach, Razem lepiej – stosuj z odżywką H&S, która głęboko nawilża
włosy i skórę głowy, zapewniając piękne włosy, Szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących sprzedaży
zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym), Bezpieczny dla środowiska: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności
od punktów recyklingu)

Auchan - Makaron z 12 jaj przepiórczych nitki 250g
Opis Produktu
Opis produktu: Makaron nitki z przepiórczych jaj dla smakoszy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Gotować we wrzącej, lekko osolonej wodzie przez 3-4 min. Od czasu do czasu mieszając. Spożywać po ugotowaniu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron z 12 jaj przepiórczych nitki
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Białko
Węglowodany
- w tym cukry
Tłuszcz

w 100 g
1566 kJ
370 kcal
12 g
73 g
2,6 g
2,4 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Błonnik
Sól

4g
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, JAJA przepiórce 9%(12 jaj na 1kg mąki), woda

Przechowywanie i stosowanie

Eat me ! - Zupa krem z zielonego groszku i szparagów
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, ORZECHY ARACHIDOWE, ORZECHY, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM

Opis produktu: Czas na obiad. Wystarczy podgrzać 2-3 minuty
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku substancji konserwujących
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Może ulec naturalnemu rozwarstwieniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zupę wystarczy podgrzać w rondelku lub w kuchence mikrofalowej. Po zdjęciu kartonowej opaski nakłuć górną folię i
podgrzewać około 2-3 minuty (750 W) (Uwaga przy zdejmowaniu górnej folii, zupa może być bardzo gorąca

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa krem z zielonego groszku i szparagów
Marka: Eat Me
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 5'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
201 kJ/ 48 Kcal
Tłuszcz
1,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
6,4 g

- w tym cukry

2,8 g

Białko
Sól

2,4 g
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, groszek zielony 21%, cukinia, ziemniaki, cebula, szparagi konserwowe w zalewie 3,2% (szparagi, woda, sól, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), mix MAŚLANKI i olejów roślinnych, sól, mieszanka przypraw, olej rzepakowy, cukier

Przechowywanie i stosowanie

Eat Me - Zupa krem z dyni 430g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, ORZECHY ARACHIDOWE, ORZECHY, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM

Opis produktu: Czas na obiad. Wystarczy podgrzać 2-3 minuty
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku substancji konserwujących
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Może ulec naturalnemu rozwarstwieniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zupę wystarczy podgrzać w rondelku lub w kuchence mikrofalowej. Po zdjęciu kartonowej opaski nakłuć górną folię i
podgrzewać około 2-3 minuty (750 W) (Uwaga przy zdejmowaniu górnej folii, zupa może być bardzo gorąca

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa krem z dyni
Marka: Eat Me
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 5'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
176 kJ/ 42 Kcal
Tłuszcz
1,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g

Węglowodany

6,1 g

- w tym cukry
Białko
Sól

3g
1,1 g
0,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, dynia 31,8%, marchew, ziemniaki, cebula, mix MAŚLANKI i olejów roślinnych, mieszanka przypraw, ocet winny, olej
rzepakowy, cukier, czosnek, sól

Przechowywanie i stosowanie

Bobovita - Obiadek makaron, warzywa i łagodny kurczak 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 412 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Nie zawiera, SOJA - Nie zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: 100% mięsa z hodowli bez hormonów*. - bez konserwantów, barwników, wzmacniaczy smaku* oraz bez dodatku soli. nie zawiera soi, mleka. - zbilansowany skład odpowiedni do wieku dziecka. - składniki z upraw przeznaczonych dla najmłodszych. - każda
partia warzyw przechodzi nawet ponad 600 testów jakości i bezpieczeństwa. *zgodnie z przepisami prawa. Ten produkt jest
przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawą jest mleko kobiece lub modyfikowane. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.
Marka standaryzowana: BoboVita
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku soli
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Obiadek dla małych dzieci: Kluseczki z warzywami i indykiem. Produkt utrwalony termicznie sterylizowany.
Marka: BoboVita
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku soli.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie używaj, jeśli można wcisnąć środek wieczka.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza 100 g produktu

Wartość energetyczna 290/69 kJ/kcal
Tłuszcz, w tym:
2,1 g
- kwasy nasycone
0,1 g
Węglowodany, w tym:8,4 g
- cukry
2,6 g
Błonnik
1,7 g
Białko
3,3 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 66% (przecier pomidorowy odtworzony 36%, marchewka 20%, pietruszka 6%, por 4%), makaron 15% (mąka
PSZENNA, BIAŁKO JAJA kurzego), mięso z indyka 8%, woda UŻYTA do przygotowania, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, oregano
0,03%, pieprz czarny 0,01%
Przygotowanie i stosowanie: Przechowywanie i przygotowywanie:, Przed otwarciem przechowuj w temperaturze pokojowej.
Odpowiednią ilość produktu przełóż do miseczki, używając plastikowej łyżeczki. Podgrzej w „kąpieli wodnej", delikatnie wymieszaj.
Sprawdź temperaturę produktu. Pozostałą część przechowuj w zamkniętym słoiczku w lodówce, nie dłużej niż 48 godzin. Nie przechowuj i
nie podawaj resztek produktu, który jadło dziecko. Przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. ,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Zapytaj o rozszerzanie diety. 801 16 55 55. www.bobovita.pl. Mariola Ekspert BoboVita.

MyFood -Krewetki z masełkiem czosnkowym250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 298 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, SKORUPIAKI - Zawiera, JAJA Może zawierać, RYBA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, DWUTLENEK
SIARKI / siarczyny - Może zawierać
Opis produktu: Najbardziej popularne i wyjątkowo smaczne połączenie - krewetki z masełkiem czosnkowym i odrobiną suszonych
pomidorów. Wyśmienite danie na lunch lub kolację, o wyrazistym smaku i aromacie.
Marka standaryzowana: MyFood
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Miejsce hodowli krewetek: A - Wietnam, B - Indie, C - Indonezja, D - Ekwador, E - Peru
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska
Przygotowanie: Podsmażyć mieszając. Produkt gotowy do spożycia po obróbce termicznej. Wyjąć z opakowania i smażyć, bez

rozmrażania, na patelni przez około 8 minut, na silnym ogniu, w międzyczasie mieszając. Można posypać danie świeżymi ziołami.
Podawać z chrupiącym pieczywem lub grzankami. Uwaga: nie podgrzewać w piekarniku. Przed podgrzaniem wyjąć z tacki. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krewetki z masełkiem czosnkowym, głęboko mrożone
Marka: MyFood
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce (1 dzień), w zamrażarce w temperaturze -6°C (1 tydzień), -12°C (1 miesiąc), poniżej -18°C
do daty minimalnej trwałości. Produkt głęboko mrożony, nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna:
1716 kJ/416 kcal
Tłuszcz:
42 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:
24 g
Węglowodany:
0,8 g
w tym cukry:
<0,5 g
Białko:
9,4 g
Sól:
2,0 g
* RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 1 porcja 125 g
Sugerowana ilość porcji w opakowaniu: 2
2145 kJ/520 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KREWETKI 70% [KREWETKA biała (Litopenaeus vannamei), surowa, obrana, bez ogona, rozmiar: 31-40 szt./lb (68-88
szt./kg) 75%, woda, sól, stabilizatory: E451, E452], MASEŁKO czosnkowe 30% [tłuszcz MLECZNY 46%, tłuszcz roślinny 38%
(tłuszcze i oleje roślinne częściowo uwodornione (palmowy, rzepakowy), woda, emulgatory: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
LECYTYNA SŁONECZNIKOWA; sól, substancja KONSERWUJĄCA: sorbinian potasu; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat;
barwnik annato; woda, czosnek 1,4% (czosnek mrożony 1%, czosnek granulowany 0,4%), natka pietruszki 1,3%, suszone pomidory 1%,
sól]
Pozostale informacje: 1 porcja (gotowego dania) 125 g dostarcza: 2145 kJ 520 kcal 26%, 100 g produktu dostarcza: 1716 kJ/416 kcal,
%RWS*, *RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: na rozgrzanej patelni około 8 minut,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: teraz więcej krewetek, danie dla 2 osób

Fish Nuggets - Mini porcje z filetów rybnych. w chrupiącej panierce. podsmażane 240g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 265 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Zawiera, MLEKO
- Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: FRoSTA
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Piekarnik: Rozgrzej piekarnik do temperatury 220°C (z termoobiegiem do 200°C). Zamrożone Fish
nuggets ułóż na blasze (możesz użyć papieru do pieczenia). Piecz przez około 13 minut (z włączonym termoobiegiem przez około 11
minut). Od postaci zamrożonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia: Na patelni rozgrzej olej. Zamrożone Fish nuggets smaż na średnim
ogniu przez 8-10 minut, od czasu do czasu przewracając. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mini porcje z filetów rybnych, w chrupiącej panierce, podsmażane. Produkt głęboko mrożony.
Marka: FRoSTA
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ryba jest surowcem naturalnym i mimo restrykcyjnej kontroli procesu filetowania, możliwe jest, że w
tym produkcie znajdą się małe ości (wyrostki ościste).
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk z boku kartonika. Przechowywanie w domu:.
* (-6°C) 4 dni. ** (-12°C) 3 tygodnie. *** (-18°C) do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk z boku kartonika). Rozmrożonego produktu
ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
873 kJ / 207 kcal
Tłuszcz
6,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
24 g
- w tym cukry
2,2 g
Białko
13 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY z RYB białych 60% (A - MINTAJ, B - DORSZ czarny, D - MORSZCZUK, K - miruna patrz nadruk z boku
kartonika), panierka sypka 22% (maka PSZENNA, drożdże, sól, cukier, papryka mielona, kurkuma, olej słonecznikowy), mąka PSZENNA,
olej słonecznikowy, woda, skrobia ziemniaczana, sól
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mix, FSC C110875, MSC - www.msc.org, MSC-C-50086,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnego smaku, bez wzmacniaczy smaku, bez barwników, bez aromatów

Frosta - Paluszki serowe 270 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 293 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Zawiera, RYBA - Może zawierać, MLEKO
- Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Frosta
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Piekarnik: Rozgrzej piekarnik do temperatury 210°C. Zamrożone paluszki ułóż na blasze (możesz użyć
papieru do pieczenia). Piecz przez 7 minut. Od postaci zamrożonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia: Na patelni rozgrzej 3 łyżki oleju.
Zamrożone paluszki smaż na średnim ogniu przez 5-6 minut, od czasu do czasu przewracając, aż do uzyskania złotego koloru. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Złote paluszki serowe w chrupiącej panierce, z serem Edamer, podsmażone. Produkt głęboko mrożony.
Marka: FRoSTA
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk z boku kartonika. Przechowywanie w domu:.
* (-6°C): 4 dni. ** (-12°C): 3 tygodnie. *** (-18°C): do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk z boku kartonika). Rozmrożonego
produktu ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1374 kJ / 329 kcal
Tłuszcz
19 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,5 g
Węglowodany
21 g
w tym cukry
1,7 g
Białko
18 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER Edamer 55%, mąka PSZENNA, woda, olej słonecznikowy, JAJA, sól, drożdże, przyprawy (papryka, kurkuma)

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: 100% naturalnego smaku - bez wzmacniaczy smaku, bez barwników, bez aromatów

Delecta - aromat do ciast pomarańczowy 9ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Aromatyzuje ok. 2 kg ciasta.
Marka standaryzowana: Delecta
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Delecta
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej rzepakowy, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Kotwica - Uszka z kapustą i grzybami 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać GORCZYCĘ, SELER, RYBY, MLEKO, SIARCZYNY, MIĘCZAKI i SKORUPIAKI

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Produkt pasteryzowany
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Pierożki z ciasta makaronowego z farszem z kapusty kwaszonej z grzybami leśnymi. produkt
pasteryzowany i suszony
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Po ugotowaniu masa produktu wzrasta o około 30%
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Uszka wyjąć z opakowania i wrzucić do wrzącej, osolonej wody, gotować przez 5-10 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Uszka z kapustą i grzybami
Marka: Kotwica
Oswiadczenia zywieniowe: Zawartość farszu minimum 25%
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartosc energetyczna
926 kJ/ 221 kcal
Tłuszcz
1,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
46,8 g
- w tym cukry
0,1 g
Białko
7,1 g
Sól
0,42 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka z PSZENICY durum (SEMOLINA), bułka tarta (mąka PSZENNA, drożdże, sól), kapusta kwaszona parzona 22%,
grzyby leśne minimum 5% w zmiennych proporcjach (borowik szlachetny, podgrzybek brunatny, maślak zwyczajny), cebula, masa
JAJOWA (z JAJ kurzych), sól, hydrolizat BIAŁKA SOJOWEGO, cukier, ocet, syrop glukozowy, aromaty, EKSTRAKT drożdżowy,
maltodekstryna, przyprawy, barwnik (beta-karoten), olej rzepakowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Szynka wieprzowa konserwowa 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, GORCZYCĘ, MLEKO(łącznie z laktozą)

Opis produktu: Produkt wieprzowy, grubo rozdrobniony, formowany, parzony, niewędzony, plastrowany. Zawiera wodę dodaną.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szynka konserwowa 100g
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1C do 6C. Po otwarciu opakowanie zachowuje gwarantowaną jakość przez 48
godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
382 kJ
Wartość energetyczna
91 kcal
Białko
14 g
Węglowodany
1,7 g
- w tym cukry
<0,5 g
Tłuszcz
3,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Sól
2,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe z szynki(71%), woda, sól, skrobia ziemniaczana, BIAŁKO SOJOWE, stabilizatory: trifosforany,
difosforany, karagen, glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, cukier, hydrolizat BIAŁKOWY kukurydziany, aromaty(zawierają
SOJE), hemoglobina wieprzowa, substancja konserwująca: azotyn sodu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Polędwica sopocka plastry 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, GORCZYCĘ, SOJĘ, MLEKO(łącznie z laktozą)

Opis produktu: Produkt wieprzowy, formowany, wędzony, parzony, plastrowany. Zawiera wodę dodaną.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Polędwica Sopocka
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1C do 6C. Po otwarciu opakowanie zachowuje gwarantowaną jakość przez 48
godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
411 kJ
Wartość energetyczna
97 kcal
Białko
18 g
Węglowodany
1g
- w tym cukry
0,6 g
Tłuszcz
2,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Sól
2,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Polędwica wieprzowa(81%), woda, sól, stabilizatory: cytryniany sodu, trifosforany, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, cukier,
glukoza, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, aromat, substancja konserwująca: azotyn sodu.

Przechowywanie i stosowanie

CDSA - Krem o smaku kakaowo-orzechowym bez cukru 350g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 564 g

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Unbranded
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 18, Maks. temp. °C - 22

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krem o smaku kakaowo-orzechowym (bez dodatku cukru i bez oleju palmowego). Zawiera substancje
słodzące.
Marka: CDSA
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej (18 - 22°C). Zmiana struktury kremu jest procesem naturalnym.
Jednorodność można przywrócić przez ogrzanie w wodzie do ok. 45°C i wymieszanie.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g:
Wartość energetyczna
2076 kJ / 502 kcal
tłuszcz
37 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
węglowodany
54 g
w tym cukry
9,5 g
białko
4,4 g
sól
0,21 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące: maltitol, glikozydy stewiolowe, olej roślinny (shea), serwatka w proszku (z MLEKA), MLEKO w
proszku pełne, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 5% (kakao, regulatory kwasowości: wodorotlenek potasu, węglan potasu),
emulgator: lecytyny słonecznikowe, aromaty

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukru, bez oleju palmowego, Polski Producent

NIVEA - Antyperspirant fresh natural roll-on 50 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA Fresh Natural to antyperspirant zawierający ekstrakty morskie, zapewniający skuteczną ochronę i uczucie
świeżości przez cały dzień. Jest doskonałym połączeniem niezawodnej ochrony antyperspirantu i delikatnej pielęgnacji NIVEA. Jego
świeży, lekki zapach utrzymuje się na skórze nawet do 48 h, zapewniając przez bardzo długo skuteczną ochronę przed przykrym
zapachem. Ma orzeźwiający zapach i jest łagodny dla skóry pod pachami . Produkt został przebadany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Tylko do użytku zewnętrznego.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Isoceteth 20, Para¬num Liquidum, Butylene Glycol, Glyceryl Isostearate, Parfum, Maris
Limus Extract, Ostrea Shell Extract, Persea Gratissima Oil, Propylene Glycol, PEG-150 Distearate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Lactic Acid, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl HYDROXYHYDROCINNAMATE
Pozostale informacje: Product ID: 82809,
Przygotowanie i stosowanie: Nanieść na skórę pod pachami. Pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną
skórę.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Długotrwałe uczucie świeżości Niezawodna ochrona i pielęgnacja skóry Nie zawiera alkoholu etylowego

Morliny - Frankfurterki kiełbaski wieprzowe 240 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 270 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Może zawierać, SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać,
GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Morliny
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Pochodzenie podstawowego składnika: UE.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa wieprzowa, średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, w jadalnej osłonce wołowej.
Marka: Morliny
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1416 kJ / 342 kcal
Tłuszcz
30 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
1,0 g
w tym cukry
0,5 g
Białko
17 g
Sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe z szynki (100 g produktu otrzymano ze 105 g mięsa z szynki), sól, przyprawy, przeciwutleniacz:
askorbinian sodu, glukoza, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu, osłonka kolagenowa wołowa
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkowane w Polsce, 100 g produktu ze 105 g mięsa z szynki

Nivea- żel do golenia mild 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 265 g
Opis produktu: NIVEA MEN Protect & Care Nawilżający żel do golenia zapewnia dokładne i wygodne golenie, bez wysuszania skóry.
Niezwykle kremowa formuła zawierająca składniki nawilżające i kompleks witaminowy pomaga przeciwdziałać przesuszaniu się skóry i
eliminuje uczucie napiętej skóry twarzy. Nie tylko pielęgnuje i poprawia kondycję skóry, ale również chroni ją przed mikrozacięciami i
podrażnieniami. Jest to możliwe dzięki zaawansowanej technologii golenia Ultra Glide. Zmiękcza ona zarost i sprawia, że ruch ostrza po
skórze jest bezpieczniejszy. Produkt przebadany dermatologicznie. Dla najlepszego efektu wypróbuj też pozostałe kosmetyki z linii
Protect&Care: wodę i balsam po goleniu oraz żel do mycia ciała i dezodoranty. Tolerancja dla skóry przebadana dermatologicznie. NIVEA
MEN - Zacznij działać!.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: MEN

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Men żel do golenia nawilżający, dla mężczyzn
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić
przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. 4% masowych
zawartości jest łatwopalne.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Oleth-20, Isopentane, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf
Juice Powder, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Laureth-2, PEG-14M, PEG-90 Glyceryl Isostearate,
Polyisobutene, Isobutane, Piroctone Olamine, BHT, Limonene, Linalool, Parfum, CI 42053
Pozostale informacje: Product ID: 81760,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Wstrząśnij przed użyciem/ dozuj trzymając pionowo. Rozmasuj produkt na wilgotnej skórze
twarzy.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zmiękczony zarost i zapewnia bezpieczny ruch ostrza po skórze, zapewnia dokładne i wygodne golenie chroniąc przed drobnymi

zacięciami i podrażnieniami, składniki pielęgnacyjne chronią skórę i tworzą na niej ochronną tarczę, dokładne i gładkie golenie, zawiera aloes

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Müller - Puding czekoladowy z sosem czekoladowym 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 472 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8
Uzytkowanie i przechowywanie: Przechowywać w lodówce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser mleczny o smaku czekoladowym z sosem o smaku czekoladowym 23%.

Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
439 kJ/104 kcal
Tłuszcz
2,1 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone1,4 g
Węglowodany
18,0 g
W tym cukry
15,5 g
Białko
2,9 g
Sól
0,19 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone, woda, cukier, ŚMIETANKA, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 2%, skrobia,
skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: karagen, aromat
Przygotowanie i stosowanie: Oderwij wieczko, odwróć kubek i połóż na talerzu, nakłuj dno, podnieś kubek, gotowe!,

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Makaron na patelnie penne z sosem serowym 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 466 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może
zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Pyszna kompozycja makaronu penne i warzyw takich jak: dynia, cebula, brokuły, papryka oraz pomidorki koktajlowe z
dodatkiem doskonałego sosu serowego. Makarony na patelnię Hortex to doskonały pomysł na obiad lub kolację we włoskim stylu… i to w
zaledwie 10 minut! .
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. bez rozmrażania. Patelnia: Na patelni rozgrzać łyżkę oleju i wsypać zawartość opakowania.
Smażyć ok. 10 minut od czasu do czasu mieszając. Podawać na gorąco. Uwaga: spożywać wyłącznie po obróbce termicznej. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron na patelnię penne z sosem serowym. Mieszanka makaronu z sosem i warzywami. Produkt
głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania):. * -6°C / 1 dzień. ** -12°C / 2 tygodnie. *** poniżej -18°C / do daty podanej na opakowaniu. przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
351 kJ /83 kcal
Tłuszcz
2,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Węglowodany
11,9 g
w tym cukry
3,2 g
Błonnik
1,6 g
Białko
3,4 g
Sól
0,66 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 55% w zmiennych proporcjach: brokuły, cebula, dynia, papryka, pomidory koktajlowe ze skórką, makaron penne
25% (woda, mąka z PSZENICY durum), sos SEROWY 20% (woda, ŚMIETANKA w proszku, odtłuszczone MLEKO w proszku, SER
4,2% (zawiera lizozym z BIAŁKA JAJ), MLEKO pełne w proszku, MASŁO, sól, skrobia kukurydziana, EKSTRAKT czerwonego wina,
pieprz, aromat)
Przygotowanie i stosowanie: 3 kroki do pysznego dania, 1. Wsyp na patelnię zawartość opakowania. 2. Smaż ok. 10 minut, zamieszaj od
czasu do czasu. 3. I gotowe! Podawaj na gorąco. Buon appetito!,

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mięso z uda indyczego na gulasz 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Świeże, schłodzone, klasa A

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso z uda indyka na gulasz
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -2'C do +4'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z indyka
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Auchan - Porcja z indyka na zupę świeża map* - produkt ważony, opak ok. 0.7kg
Opis Produktu
Opis produktu: Gwarancja jakości i świeżości
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Porcja z indyka na zupę (skrzydło i szyja z indyka), świeża, schłodzona, klasa A
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Golonka z podudzia z indyka* - produkt ważony, opak ok. 0.8kg
Opis Produktu
Opis produktu: Golonka z podudzia indyka, świeża, schłodzona, klasa A. Pakowane w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Golonka z podudzia indyka
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od 0°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z indyka z kością
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Filet z indyka* - produkt ważony, opak ok. 0.8kg
Opis Produktu
Opis produktu: Filet z piersi indyka, świeży, schłodzony, klasa A. Pakowano w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Do spożycia po obróbce cieplnej.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny/ papier pergaminowy znajdujący się w opakowaniu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filet z piersi indyka
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od 0°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z indyka
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Auchan - Sznycel z fileta indyka 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Klasa A, świeże, schłodzone. Gwarancja jakości i świeżości. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sznycel z fileta z piersi indyka
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -2'C do +4'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z indyka
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej. Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorbcyjny znajdujący
się w opakowaniu

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

After eight - Czekoladki deserowe z nadzieniem miętowym 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 230 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: After Eight
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: After Eight
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1792 kJ / 426 kcal
Tłuszcz
12,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,6 g
Węglowodany
73,5 g
- w tym cukry
67,8 g
Błonnik
2,8 g
Białko
2,1 g
Sól
0,03 g
Opakowanie zawiera 12 porcji.
Wartość odżywcza w porcji 2 sztuki (16,6 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, miazga KAKAOWA*, syrop glukozowy, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), tłuszcz KAKAOWY*, tłuszcz
MLECZNY, odtłuszczone MLEKO w proszku, preparat SERWATKOWY w proszku (z MLEKA), stabilizator (inwertaza), emulgator
(LECYTYNY), olejek miętowy, sól, kwas (kwas cytrynowy), Czekolada DESEROWA oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze
roślinne, *Rainforest Alliance Certified

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.nestlecocoaplan.com/communities.

LOréal Paris - Remix pasta włóknista 150 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 187 g
Opis produktu: Efekt dowolnie zmiennej fryzury 24 h - test instrumentalny
Marka standaryzowana: L'Oréal Paris
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Studio Line

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Remix pasta włóknista
Marka: L'Oréal Paris

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua / Water, Glycerin, Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, PVP, Dimethicone, Sodium
Methylparaben, Hydroxypropyl Guar, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, PEG-90M, Chlorhexidine Dihydrochloride, Limonene,
Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Citral, Hexyl Cinnamal, Amyl Cinnamal, Parfum / Fragrance (F.I.L. C15366/2)
Przygotowanie i stosowanie: Stosuj na wilgotne lub suche włosy. Zmywaj szamponem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: efekt dowolnie zmiennej fryzury 24 h

Auchan - Sos Berneński z dod. estragonu i szalotki 245g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać GORCZYCĘ
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu należy przechowywać w lodówce oraz spożyć w ciągu miesiąca
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sauce Bearnaise - Sos Berneński. Sos z dodatkiem estragonu i szalotki. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2281 kJ / 554 kcal
Tłuszcz
59 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,7 g
Węglowodany
5,1 g
- w tym cukry
3,6 g
Białko
0,1 g
Sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Olej rzepakowy, woda, syrop glukozowo-fruktozowy, estragon 3,7%, ocet spirytusowy, szalotka 3,4%, żółtka JAJ, sól,
skrobia modyfikowana, kwas: kwas MLEKOWY, substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat, barwnik: luteina.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio napój sojowy o smaku waniliowym UHT 1l.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: l

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boisson au Soja Saveur Vanille BIO - napój sojowy o smaku waniliowym, sterylizowany UHT. Produkt
rolnictwa ekologicznego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze +6C i
spożyć w ciągu 5 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
257 kJ
Wartość energetyczna
61 kcal
Białko
3,7 g
Węglowodany
6,8 g
- w tym cukry
5,8 g
Tłuszcz
2g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Błonnik
0,6 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, SOJA 7,4%, cukier trzcinowy, substancje zagęszczające: karagen, guma ksantanowa, naturalny aromat waniliowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan -Bio napój sojowy o smaku czekoladowym UHT 1L
Opis Produktu
Jednostka opisowa: l

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w temperaturze +6C i spożyć w ciągu 5 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Dobrze wstrząsnąć przed otwarciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój sojowy o smaku czekoladowym, sterylizowany UHT. Produkt rolnictwa ekologicznego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
320 kJ
Wartość energetyczna
76 kcal
Białko
3,7 g
Węglowodany
10,1 g
- w tym cukry
9,4 g
Tłuszcz
2,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Błonnik
0,9 g
Sól
0,07 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: napój SOJOWY 90%(woda, SOJA 8%)*, cukier trzcinowy*, czekolada w proszku* 1% (cukier*, kakao*), kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu* 1%, substancje zagęszczające: karagen, guma ksantanowa, naturalne aromaty, sól
Sklad produktu: *Składniki z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Napój ryżowy naturalny 1l
Opis Produktu
Jednostka opisowa: l

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boisson au riz BIO - napój ryżowy, sterylizowany UHT. Produkt rolnictwa ekologicznego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze +6C i
spożyć w ciągu 5 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
240 kJ
Wartość energetyczna
57 kcal
Białko
0,1 g
Węglowodany
11,2 g
- w tym cukry
4,7 g
Tłuszcz
1,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, ryż 14%, olej słonecznikowy, naturalny aromat, sól morska

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Napój migdałowy 1l
Opis Produktu
Jednostka opisowa: l

Podmarka: BIO
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lait'd Amande BIO - napój migdałowy, sterylizowany UHT. Produkt rolnictwa ekologicznego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze +6C i
spożyć w ciągu 5 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
297 kJ
Wartość energetyczna
71 kcal
Białko
2g
Węglowodany
5g
- w tym cukry
4,2 g
Tłuszcz
4,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, MIGDAŁY 8%, cukier trzcinowy, naturalny aromat, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio napój sojowy UHT 1l.
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt rolnictwa ekologicznego

Jednostka opisowa: l
Rozszerzona nazwa produktu: Napój sojowy, sterylizowany UHT. Źródło wapnia
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w temperaturze +6C i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boisson au Soja - calcium BIO
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
148kJ
Wartość energetyczna
36kcal
Tłuszcz
1,9g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4g
Węglowodany
0,8g
- w tym cukry
0,5g
Błonnik
0,6g
Białko
3,5g
Sól
0,05g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, ziarna SOJOWE (7,4%)*
Sklad produktu: *składniki z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Lazur - Ser pleśniowy błękitny 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 114 g

Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera
Opis produktu: Błękitny ma głęboko przerośnięty szlachetną pleśnią, kremowy miąższ. Charakteryzuje się zdecydowanym smakiem,
który uzupełniają subtelne, a zarazem wyraźne, grzybowe nuty. Błękitny, jak wszystkie sery Lazur, powstaje wyłącznie z najlepszego
polskiego mleka, jest wolny od konserwantów i sztucznych barwników. Doskonale komponuje się z mięsami oraz warzywami i niebanalnie
inspiruje przy tworzeniu wytrawnych deserów.
Marka standaryzowana: Lazur
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser pleśniowy Błękitny
Marka: Lazur
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C.
Wartości odżywcze w 100 g:
wartość energetyczna 1518 kJ/366 kcal
tłuszcz
31 g
w tym kwasy nasycone21 g
węglowodany
1,8 g
w tym cukry
0g
białko
20 g
sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne pasteryzowane, sól, stabilizator chlorek wapnia, bakterie fermentacji mlekowej, szlachetna pleśń Penicillium
roqueforti

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: nie zawiera konserwantów, posiada godło Teraz Polska, posiada znak Poznaj Dobrą Żywność

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Tarczyński - Kiełbasa śląska extra 310g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 328 g
Zalecenia dla alergikow: Proddukt może zawierać: SOJĘ, GLUTEN, MLEKO, ORZECHY, SELER, GORCZYCĘ
Opis produktu: 95% mięsa, bez dodatku barwników, źródło białka, smaczna na ciepło i na zimno

Pole rezerwowe 20: Pakowany w atmosferze ochronnej
Marka standaryzowana: Tarczyński
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku barwników

Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Wyrób wieprzowy, średnio rozdrobniony, wędzony, parzony.
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa Śląska Extra
Marka: Tarczyński
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
1009 kJ/ 243 kcal
Tłuszcz
20 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
7,4 g
Węglowodany
2,0 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
13 g
Sól
2,3 g
RWS* - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). %RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe 95%, skrobia, sól, przyprawy, aromaty, stabilizatory: polifosforany, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu, Osłonka jadalna: jelito wieprzowe

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Jesz lepiej, żyjesz lepiej.

Princessa - Wafelek maxi mleczny 46g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 46 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica

- Zawiera
Opis produktu: Princessa Longa Mleczna to delikatny i chrupiący wafelek przełożony puszystym kremem kakaowym, oblany mleczną
czekoladą, który po prostu rozpływa się w ustach. To idealny wybór na małą chwilę przyjemności w ciągu dnia. Większy rozmiar wafelka
pozwala dłużej cieszyć się wyjątkowym smakiem. Wafelki Princessa od początku swojego istnienia są produkowane w jednej i tej samej
fabryce w Polsce.
Marka standaryzowana: Princessa
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafelek maxi mleczny 46g
Marka: Princessa
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
W 100 g
Wartość energetyczna
2304 kJ
Wartość energetyczna
552 kcal
Tłuszcz
33,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
16,9 g
Węglowodany
57,1 g
w tym cukry
42,9 g
Błonnik
1,8 g
Białko
5,4 g
Sól
0,28 g
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
Jeśli spożyjesz porcję: 1 wafel (45 g) W porcji
Opakowanie zawiera 1 porcję.
1037 kJ
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 248 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada mleczna (33,4%) (cukier, tłuszcz kakaowy, pełne MLEKO w proszku (5,1%), miazga kakaowa, oleje roślinne
(palmowy, shea), serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator (lecytyny)), olej palmowy, cukier, mąka PSZENNA, serwatka w proszku (z
MLEKA), kakao w proszku (1,1%) o obniżonej zawartości tłuszczu, odtłuszczone MLEKO w proszku (1,1%), substancje spulchniające
(węglany amonu, węglany sodu), maltodekstryna, emulgatory (lecytyny, E476), sól
Pozostale informacje: 1 wafel = energia 1037 kJ 248 kcal 12%*, W 100 g: 2304 kJ/552 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Dołącz do nas na Facebooku. www.fb.com/PrincessaPolska.

Red Bull - Napój energetyczny 4 x 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1119 g
Opis produktu: Red Bull doda Ci skrzydeł. W połowie lat 80. ubiegłego wieku Dietrich Mateschitz, zainspirowany napojami
funkcjonalnymi z Dalekiego Wschodu, założył firmę Red Bull. Stworzył on nowy produkt i unikalny koncept marketingowy, a Red Bull
Energy Drink zadebiutował na rynku w Austrii 1 kwietnia 1987 roku. Tym samym powstała zupełnie nowa kategoria produktów - napoje
energetyczne. . Kiedy pić. Red Bull Energy Drink jest ceniony na całym świecie przez wybitnych sportowców, studentów i ludzi
najbardziej wymagających profesji, doceniają go także kierowcy w długich trasach. Co znajduje się w puszce. Kofeina: Kofeina była znana
już przez starożytne cywilizacje. Pozyskiwano ją ze źródeł naturalnych, takich jak herbata, kawa, kakao czy orzechy koli i doceniano jej
pobudzające działanie. Tauryna: Tauryna jest aminokwasem występującym naturalnie w ludzkim organizmie i obecnym w codziennej diecie.
Bierze udział w wielu procesach biologicznych. Witaminy z grupy B: Witaminy są podstawowymi mikroskładnikami pokarmowymi,
niezbędnymi do zachowania prawidłowych funkcji organizmu. Cukier: Cukier zawarty w Red Bull Energy Drink wytwarzany jest z
buraków cukrowych. Alpejska woda źródlana: Głównym składnikiem Red Bulla jest oczywiście woda. - Specjalna formuła Red Bull Energy
Drink łączy w sobie wysokiej jakości składniki: kofeinę, taurynę, witaminy z grupy B, cukier, alpejską wodę źródlaną. - Jedna 250 ml
puszka Red Bull Energy Drink zawiera 80 mg kofeiny, czyli mniej więcej tyle samo, ile zawiera filiżanka kawy parzonej w domu. Zawartość cukru w puszce Red Bull Energy Drink jest porównywalna z poziomem cukru znajdującego się w takiej samej ilości soku
jabłkowego lub pomarańczowego - 11 g w 100 ml. - Puszki Red Bull są wykonane z aluminium nadającego się w 100% do recyklingu. Ożywia ciało i umysł.
Marka standaryzowana: Red Bull
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Austria

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój energetyczny. Pasteryzowany.
Marka: Red Bull
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny. Niezalecany dla dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią (32
mg/100 ml). Spożywaj umiarkowanie.
Wartości odżywcze
w 100 ml
wartość energetyczna
194 kJ (46 kcal)
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) 0 g
węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
białko
0g
sól
0,1 g

witaminy:

-

niacyna
kwas pantotenowy
witamina B6
witamina B12

8 mg/ 50% RWS
2 mg/ 33% RWS
2 mg/ 143% RWS
2 µg/ 80% RWS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sacharoza, glukoza, kwas (kwas cytrynowy), DWUTLENEK węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości (węglany
sodu, węglan magnezu), kofeina (0,03%), witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12), aromaty, barwniki (karmel, RYBOFLAWINA)
Przygotowanie i stosowanie: Pij schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera taurynę, ożywia ciało i umysł
Informacje dot stylu zycia cd: Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Stefano Toselli - Lazania po bolońsku 1kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1052 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Come a Casa
Jednostka opisowa: kg
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Aby zachować wszystkie walory smakowe produktu, zaleca się podgrzewanie w
tradycyjnym piekarniku. Ogólnie. Odgrzać w kuchence mikrofalowej. W kuchence mikrofalowej (900 W): zdjąć folię i przezroczyste
opakowanie. Umieścić tackę w mikrofalówce. Podgrzewać przez 20 minut. Od postaci schłodzonej. Piec w piekarniku. W tradycyjnym
piekarniku: rozgrzać piekarnik do temperatury 200°C. Zdjąć folię i przezroczyste opakowanie. Umieścić tackę pośrodku piekarnika i
podgrzewać przez 30-35 minut. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lasagne Bolognese.
Marka: Come a Casa

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 h.
Wartości odżywcze
na: 100 g
Wartość energetyczna:
597 kJ / 143 kcal
Tłuszcz,
7.5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2.6 g
Węglowodany,
11 g
w tym cukry
2.6 g
Białko
7.1 g
Sól
1.1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, mięso wieprzowe 18%, mąka z PSZENICY durum, koncentrat pomidorowy 6%, SER ementaler 5%, olej rzepakowy,
cebula, mąka PSZENNA, przecier marchwiowy, skrobia modyfikowana, papryka czerwona, sól, MLEKO w proszku odtłuszczone,
SERWATKA (z MLEKA), bazylia 0,5%, czosnek, ŚMIETANKA w proszku, pieprz czarny 0,04%, rozmaryn, gałka muszkatołowa
Pozostale informacje: Produkt chłodzony, pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Taheebo - Czystek liść. herbatka 100g
Opis Produktu
Opis produktu: Eko Czystek posiada antyoksydanty, które pomagają pozbyć się szkodliwych rodników oraz wspierają układ odpornościowy.?

Informacje dot stylu zycia: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.?
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na produkt.?
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Esencja natury
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Albania
Przygotowanie: 1 łyżeczkę 5g na szklankę zalać wrzącą wodą, przykryć i parzyć przez 10 minut. Profilaktycznie spożywać 2 szklanki
dziennie.? Zawartość składnika w porcji dziennej? Ziele czystka (cistus incanus)?: 1 porcja?: 5g; 2 porcje?: 10g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: EKO CZYSTEK LIŚĆ (CISTUS INCANUS) 100g Suplement diety
Marka: Taheebo

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czystek ziele (CISTUS INCANUS)? 100%

Przechowywanie i stosowanie

Lindor - Pralinki z czekolady mlecznej z nadzieniem kokosowym 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 118 g

Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Soja Zawiera
Opis produktu: Oddaj się słodkiej błogości z rozpływającymi się w ustach pralinkami Lindt Lindor. W dowolnym miejscu i czasie…
Wybierz chwilę z kokosową pralinką Lindor i pozwól się zaczarować. Rozwiń pralinkę, przełam delikatną otoczkę, a ukryte w niej
zniewalająco aksamitne nadzienie otuli Cię przyjemnością. Maîtres Chocolatiers Lindt łączą ekspertyzę z najwyższej jakości składnikami,
by stworzyć idealnie okrągłą otoczkę z mlecznej czekolady skrywającą rozpływające się w ustach nadzienie. Od 1845 roku Lindt tworzy
receptury, które niezmiennie zachwycają miłośników czekolady na całym świecie. Pralinki Lindt Lindor to doskonały podarunek na każdą
okazję, a także idealny sposób na chwilę słodkiego zapomnienia na co dzień.
Marka standaryzowana: Lindt
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Lindor
Pochodzenie: Wyprodukowano we Włoszech. Dystrybucja i pakowanie w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pralinki z czekolady mlecznej z delikatnie rozpływającym się nadzieniem kokosowym.
Marka: Lindt & Sprungli
Przechowywanie: Produkt wrażliwy na temperaturę. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
2630 kJ

Wartość energetyczna
633 kcal
Tłuszcz
49 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone37 g
Węglowodany
43 g
- w tym cukry
42 g
Białko
4,8 g
Sól
0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, z nasion palmy), tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa,
odtłuszczone MLEKO w proszku, LAKTOZA, bezwodny tłuszcz MLECZNY, wiórki kokosowe (1,1%), emulgator: lecytyny (SOJA),
ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, naturalny aromat, aromaty, Czekolada mleczna: Masa kakaowa minimum: 31%; Masa mleczna minimum:
20%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zniewalająco aksamitna, kokosowa

NACZYN PROST CLASSIC 4,1L Naczynie żaroodporne do pieczenia. pojemność 4.1 l
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Bez alergenów
Opis produktu: wysoka odporność, wielofunkcyjne, łatwe w myciu, naturalne i higieniczne Do piekarnika, lodówki, mikrofali i zmywarki
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Klasyczne naczynie ze szkła borokrzemowego
Uzytkowanie i przechowywanie: Min temp: -40°C Max temp: 300°C

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naczynie żaroodporne prostokątne z pokrywą Termisil 4,1 l
Marka: Termisil
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: - Przed pierwszym użyciem naczynie należy umyć - Nie należy używać naczynia pękniętego lub
wykruszonego - Bezpośrednio po wyjęciu z piekarnika unikać kontaktu naczynia z wodą - Gwarancja produktu nie obejmuje wad i
uszkodzeń wywołanych używaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Bezpieczne pieczenie w naczyniach Termisil: - naczynie wstawiać do zimnego piekarnika - dno naczynia
pokryć potrawą, warstwą tłuszczu lub cieczy - nie dolewać zimnych płynów do gorącego naczynia - do chwytania gorącego naczynia
używać ściereczki lub rękawicy - nie stawiać gorącego naczynia na zimnym lub mokrym podłożu - należy zachować szczególną ostrożność
przy używaniu gorących naczyń w obecności dzieci - do czyszczenia nie używać środków ściernych

Przechowywanie i stosowanie

Stefanek - Ogórki tarte kwaszone 450 g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej

Pochodzenie: Produkt Polski
Uzytkowanie i przechowywanie: Osad nie stanowi wady produktu. Produkt otrzymany w wyniku naturalnej fermentacji. Przeznaczony
do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórki tarte kiszone
Marka: Stefanek
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
45 kJ/ 11 Kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,03 g
Węglowodany
1,9 g
- w tym cukry
0,03 g
Białko
1g
Sól
3,08 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Ogórki, woda, sól, naturalne przyprawy (koper, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, chrzan)

Przechowywanie i stosowanie

Stefanek - Ogórki kwaszone 340g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Pochodzenie: Produkt Polski
Uzytkowanie i przechowywanie: Osad nie stanowi wady produktu. Produkt otrzymany w wyniku naturalnej fermentacji. Przeznaczony
do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórki kiszone
Marka: Stefanek
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
45 kJ/ 11 Kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,03 g
Węglowodany
1,9 g
- w tym cukry
0,03 g
Białko
1g
Sól
3,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogórki, woda, sól, naturalne przyprawy (koper, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, chrzan)

Przechowywanie i stosowanie

Palma - Margaryna o zawartości 80% tłuszczu. 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 252 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Bielmar
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Palma - margaryna o zawartości 80 % tłuszczu.
Marka: Bielmar
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +4°C do +10°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
2975 kJ / 723 kcal
Tłuszcz
80 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone37 g
Węglowodany
0,5 g
w tym cukry
0,5 g
Białko
0,2 g
Sól
0,40 g
Witamina A
600 µg (75 %*)
Witamina D
5,0 µg (100 %*)
Witamina E
7,0 mg (58 %*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oleje roślinne (palmowy [60 %]; rzepakowy i słonecznikowy w zmiennych proporcjach), woda, MLEKO ukwaszone,
emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), sól (0,4 %), cukier, aromat, barwnik
(karoteny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), witaminy (A i D), Zawartość tłuszczu: 80 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Polski Producent, do pieczenia i smażenia, bez konserwantów

Margaryna Roślinna - Margaryna do smarowania pieczywa 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 518 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Nie zawiera konserwantów.
Marka standaryzowana: Bielmar
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Margaryna 80%.
Marka: Bielmar
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +4°C do +10°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
wartość energetyczna 2965 kJ / 722 kcal
tłuszcz
80 g
w tym: kwasy nasycone22 g
węglowodany
0,5 g
w tym: cukry
0,5 g
białko
0,1 g
sól
0,30 g
witamina A
600 µg (75%*)
witamina D
5,0 µg (100%*)
witamina E
19 mg (158%*)

Zdrowie i styl życia

Skladniki: oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy (16%]), woda, tłuszcz palmowy, MLEKO ukwaszone, sól (0,3%), cukier,
emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym,
LECYTYNY słonecznikowe), aromat, barwnik (karoteny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), witaminy (A i D)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Polski Producent

Mlekpol - Maślanka Mrągowska naturalna 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1078 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekpol
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Maślanka Mrągowska naturalna.
Marka: Mlekpol
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +8°C. Chronić przed światłem. Wstrząsnąć przed spożyciem. Po otwarciu
opakowania przechowywać nie dłużej niż 24 godz. w temperaturze od 0°C do +8°C.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz w tym
- kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany w tym
- cukry
białko
sól
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu.

Wartość odżywcza produktu: w 100 ml
200 kJ/48 kcal
1,5 g
1,0 g
5,0 g
5,0 g
3,5 g
0,10 g
Wartość odżywcza produktu: w porcji 250 ml
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 8 400 kJ / 2 000 kcal. 500 kJ/120 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MAŚLANKA, MLEKO, żywe kultury bakterii MLEKOWYCH
Pozostale informacje: Informacja dla diabetyków:, Zawartość wymienników:, 100 ml - 0,5 WW; 0,28 WBT. Opak. - 5 WW; 2,8 WBT,
Dzięki tej informacji osoby z cukrzycą wiedzą, ile insuliny przyjąć spożywając ten produkt.
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: wielka orkiestra świątecznej pomocy. Program Policz się z Cukrzycą.

Piątnica - Serek wiejski z truskawkami 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek Wiejski z truskawkami
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
464 kJ/110 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
10 g
Białko
8,6 g
Sól
0,50 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG ziarnisty, ŚMIETANKA pasteryzowana, wsad truskawkowy (truskawka 8% w serku, cukier, zagęszczony sok z
cytryny, koncentrat soku z czarnej marchwi, aromaty naturalne, barwnik: ekstrakt z papryki), sól, białka MLEKA
Zawartosc opakowania: 120 g serka + 30 g wsadu truskawkowego
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO

Tymbark - Sok pomidorowy 1l
Opis Produktu
Opis produktu: Dbanie o zdrowie jest proste. Polecamy. Częściej wychodzić z psem, pić szklankę soku dziennie. ... i więcej się uśmiechać
bez powodu. Źródło potasu. ... który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego oraz w utrzymaniu
prawidłowego ciśnienia krwi. Zrównoważona dieta oraz zdrowy styl życia mają duże znaczenie dla zachowania zdrowia.
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok pomidorowy 100% częściowo z soku zagęszczonego z dodatkiem soli morskiej. Pasteryzowany.
Źródło błonnika i potasu.
Marka: Tymbark
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło błonnika i potasu.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 ml
Energia
71 kJ / 17 kcal
Tłuszcz
0,2 g
w tym kwasy nasycone0,05 g
Węglowodany
2,4 g
w tym cukry
2,3 g
Błonnik
0,6 g
Białko
0,9 g

Sól
Potas

0,6 g
200 mg / 10%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok pomidorowy z zagęszczonego soku, sok pomidorowy, sól morska
Pozostale informacje: Dbaj o naturę, Zgnieć i wyrzuć do żółtego kosza**, **zgodnie z WSSO,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Polska Marka, do ostatniej kropli, źródło potasu, nowe wygodne opakowanie
Dodatkowe informacje: Zobowiązanie Tymbark. Razem budujemy piłkarską reprezentację Polski!. Od 2007 r. współtworzymy
największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie. www.zpodworkanastadion.pl. Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku. PZPN.
Sponsor główny. Tymbark.

Oral-B - Stages 3 szczoteczka dla dzieci 3-5 lat sztuka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 25 g
Opis produktu: Manualna szczoteczka do zębów dla dzieci Oral-B Kids z postaciami z filmu „Kraina Lodu” lub „Auta” to idealna
szczoteczka zapewniająca odpowiednie efekty czyszczenia. Zaprojektowana specjalnie dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, szczoteczka ta
została wyposażona w małą końcówkę dostosowaną do dziecięcej buzi. Miękka końcówka pomaga również chronić delikatne dziąsła, a
miękkie włókna zapewniają skuteczne czyszczenie.
Marka standaryzowana: Oral-B
Podmarka: Kids
Pochodzenie: Irlandia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Irlandia, Zapakowano w - Irlandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Stages 3 szczoteczka dla dzieci 3-5 lat
Marka: Oral-B

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Zaprojektowana dla dzieci w wieku 3-5 lat, które uczą się szczotkować zęby, Wyjątkowa, miękka końcówka została zaprojektowana tak, by chronić
delikatne dziąsła, Włókna Power Tip ułatwiają czyszczenie trudno dostępnych tylnych zębów, Wygodna rączka pomaga dziecku w szczotkowaniu zębów

Ice fresh - Cukierki orzeźwiające 125g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 134 g

Opis produktu: Doskonała kompozycja owocowej świeżości i lodowego orzeźwienia. Idealny dla każdego na upalne dni. ICE fresh zawsze gdy potrzeba odświeżenia!.
Marka standaryzowana: Ice fresh
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Niemczech
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chłodzące i orzeźwiające cukierki lodowe
Marka: Ice fresh
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1650 kJ/388 kcal
Tłuszcz
<0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
95,9 g
w tym cukry
71,9 g
Białko
<0,1 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, kwas (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), aromat

Przechowywanie i stosowanie

Kresto - Wiórki kokosowe 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 217 g

Zalecenia dla alergikow: ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać,
DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Zawiera
Marka standaryzowana: Kresto
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: A - Sri Lanka, B - Indonezja, C - Filipiny, D - Wietnam. Kod kraju pochodzenia podany został po dacie
minimalnej trwałości.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wiórki kokosowe.
Marka: KRESTO
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2879 kJ/698 kcal
Tłuszcz
67 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone63 g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
4,3 g
Błonnik
9,9 g
Białko
7,1 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: wiórki KOKOSOWE, substancja KONSERWUJĄCA - DWUTLENEK SIARKI

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Play-Doh - Ciastolina zestaw 4 kolorów
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Uwaga! Zawiera PSZENICĘ
Opis produktu: Produkt nie jest przeznacozny do jedzenia
Podmarka: Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masa plastyczna w 4 kolorach

Marka: Play-Doh
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest przeznacozny do jedzenia

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 4 kubki z masą plastyczną Play-Doh w różnych kolorach

Przechowywanie i stosowanie

Nescafe Classic - 3 w 1. 10 saszetek po 18 g ( 180 g)
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 178 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Nescafé 3in1 Classic to wyjątkowe połączenie pysznej białej kawy i cukru mieszczące się w małych, poręcznych,
podłużnych saszetkach. Doskonałe proporcje zawarte w każdym "paluszku" dają możliwość szybkiego i łatwego przygotowania Twojej
ulubionej kawy o delikatnym smaku. Dzięki temu Nescafé 3in1 Classic jest bardzo dobrą propozycją dla wszystkich, którzy rozpoczynają
swoją przygodę z kawą. Możesz mieć ją zawsze przy sobie. - Miks białej kawy z cukrem. - Poręczna saszetka. - Szybkość i wygoda
przygotowania.
Marka standaryzowana: Nescafé
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rozpuszczalny napój kawowy.
Marka: Nescafé
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

Na 100 g
1861 kJ

Wartość energetyczna
442 kcal
Tłuszcz
13,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
12,0 g
Węglowodany
78,0 g
- w tym cukry
57,4 g
Błonnik
2,0 g
Białko
2,0 g
Sól
1,08 g
Opakowanie zawiera 10 porcji.
16,5 g + 150 ml gorącej wody W porcji
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 308 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, całkowicie utwardzony olej z ziaren palmowych, kawa rozpuszczalna 7,9%, skrobia z tapioki,
stabilizatory (E340, E331, E452, E451), BIAŁKA MLEKA, sól, emulgatory (E471, E472e), aromaty (z MLEKIEM)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: wsyp zawartość torebki do kubka, zalej 150 ml gorącej, ale nie wrzącej wody i
wymieszaj.

Przechowywanie i stosowanie

Sante - Płatki śniadaniowe Crunchy naturalne 350g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 360 g

Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Owies - Zawiera, Orzeszki ziemne Może zawierać, Soja - Zawiera
Opis produktu: Sante Crunchy klasyczne to pełnoziarniste płatki owsiane, bez dodatku pszenicy. Posiada wysoką zawartość błonnika
(High Fibre), jest źródłem cennej witaminy B1 (tiaminy) oraz składników mineralnych. Dzięki temu Sante Crunchy klasyczne jest
doskonałym elementem dobrze zbilansowanej diety. Idealne na pyszne i wartościowe śniadanie dla całej rodziny oraz jako chrupiąca
przekąska o każdej porze dnia!. - Witamina B1 (tiamina) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i serca oraz
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.**. - Fosfor pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmy energetycznego.**. Pełne ziarno to inaczej ziarno kompletne, czyli zawierające
wszystkie części: otręby, bielmo i zarodek. W procesie oczyszczania zboże pozbawiane jest otrąb, które zawierają błonnik oraz zarodka naturalnego źródła składników mineralnych. Pełne ziarno zachowuje natomiast wszystkie te elementy i dzięki temu jest bogatsze w składniki
odżywcze niż zboża oczyszczone. To dlatego, tworząc Musli Sante, zadbaliśmy, aby zawierało pełnoziarniste płatki owsiane. **Już dwie
porcje Sante Crunchy klasycznego (100 g) spożywane regularnie w ramach zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia pomagają uzyskać
powyższy efekt zdrowotny.

Marka standaryzowana: Sante
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Crunchy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupiące płatki zbożowe.
Marka: Sante
Oswiadczenia zywieniowe: Posiada wysoką zawartość błonnika (High Fibre), jest źródłem cennej witaminy B1 (tiaminy) oraz składników
mineralnych.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1836 kJ/ 437 kcal
Tłuszcz
13 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
5,4 g
Węglowodany
67 g
w tym cukry
23 g
Błonnik
7,0 g
Białko
9,4 g
Sól
0,38 g
Witaminy
Tiamina
0,21 mg (19%)*
Składniki mineralne
Fosfor
290 mg (41%)*
Magnez
87,6 mg (23%)*
Żelazo
3 mg (21%)*
Cynk
2,2 mg (22%)*
Mangan
2,4 mg (121%)*
Opakowanie zawiera 7 porcji produktu.
w porcji 50 g
*Referencyjnej Wartości Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej. 918 kJ/ 218 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: produkty pochodzące ze zbóż (pełnoziarniste płatki OWSIANE 55,6%, mąka 11%: JĘCZMIENNA, kukurydziana; grys
kukurydziany 1,8%), nierafinowany cukier trzcinowy, nieutwardzony tłuszcz palmowy*, syrop glukozowy, melasa trzcinowa, płatki
kokosowe, sól morska, aromat, emulgator: lecytyny z (SOI), cynamon, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, *pozysykiwany z
kontrolowanych plantacji palm olejowych, które nie zagrażają lasom tropikalnym i ich mieszkańcom

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Dorada królewska luz * - produkt ważony, opak ok. 0.7kg
Opis Produktu
Opis produktu: Wychodowane w Chorwacji

Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce termicznej

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dorada Królewska (Sparus auratus)
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 2'C

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Lisner - Pasta z tuńczyka 80 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 89 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Skorupiaki - Może zawierać, Jaja - Zawiera, Ryba - Zawiera, Mleko Może zawierać, Gorczyca - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać

Marka standaryzowana: Lisner
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pastella
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta z tuńczyka. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: Lisner
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
1194 kJ/289 kcal
Tłuszcz
25,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,2 g
Węglowodany
3,9 g
w tym cukry
3,5 g
Białko
9,2 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 35% TUŃCZYK konserwowy [Euthynuus (Katsuwonus pelamis)], olej rzepakowy, ogórek konserwowy, woda, cukier,
koncentrat pomidorowy, sól, ocet spirytusowy, mielona GORCZYCA, kurkuma, żółtko JAJA, regulatory kwasowości (kwas mlekowy,
kwas cytrynowy), substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu),
ekstrakt z papryki, substancja słodząca (sacharyny)
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tylko z najlepszych składników

Diamant - Cukier puder w tubie 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 296 g
Marka standaryzowana: Diamant
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier puder.
Marka: Diamant
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1695 kJ / 399 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
99,7 g
w tym cukry
99,7 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier biały, substancja przeciwzbrylająca: DWUTLENEK krzemu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: idealnie sypki
Dodatkowe informacje: www.facebook.com/diamantowa.kuchnia.

Kupiec -Wafle ryżowe z belgijską czekoladą. Bezglutenowe 60 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 66 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-018-010, Jakość sprawdzona, Produkcja kontrolowana TÜV Rheinland www.tuv.com
Zalecenia dla alergikow: GUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może
zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Kupiec
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle ryżowe z belgijską czekoladą deserową
Marka: Kupiec
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1997 kJ
Wartość energetyczna
477 kcal
Tłuszcz
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
12,3 g
Węglowodany
64,4 g
- w tym cukry
30,1 g
Błonnik
4,9 g
Białko
5,1 g
Sól
<0,01 g
Opakowanie zawiera: 4 porcje (4 wafle)
1 porcja (~15 g)
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) 300 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada deserowa 60% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: (lecytyna (z SOI), polirycynooleinian
poliglicerolu), naturalny aromat waniliowy], ryż brązowy 24%, ryż biały 16%, Masa kakaowa minimum 48%

Pozostale informacje: Jedna porcja dostarcza (~15 g): energia 300 kJ 71 kcal 4%*, w 100 g: 1997 kJ / 477 kcal, *% RWS, * Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wypiekane z pełnych ziaren brązowego ryżu, belgijska czekolada, 60% pysznej czekolady w produkcie

Kupiec - Wafle ryżowe z belgijską czekoladą mleczną. Bezglutenowe 60 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 66 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-018-009, Jakość sprawdzona, Produkcja kontrolowana TÜV Rheinland www.tuv.com
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam Może zawierać, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Kupiec
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle ryżowe z belgijską czekoladą mleczną
Marka: Kupiec
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

100 g
2017 kJ
481 kcal
20,6 g
12,1 g
67 g
33,3 g
2,4 g
5,6 g
0,08 g

Opakowanie zawiera: 4 porcje (4 wafle)
1 porcja (~15 g)
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) 303 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada mleczna 60% [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, bezwodny tłuszcz MLECZNY,
emulgatory: (lecytyna (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), naturalny aromat waniliowy], ryż brązowy 24%, ryż biały 16%, Masa
kakaowa minimum 32%
Pozostale informacje: Jedna porcja dostarcza (~15 g): energia 303 kJ 72 kcal 4%*, w 100 g: 2017 kJ / 481 kcal, *% RWS, * Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wypiekane z pełnych ziaren brązowego ryżu, belgijska czekolada, 60% pysznej czekolady w produkcie

Magic - Klej introligatorski w tubce 45 g
Opis Produktu
Opis produktu: Dla biblioteki szkolnej, introligatorni, biura. Poszukiwany przez studentów architektury. nie brudzi, przezroczysty i
elastyczny po wyschnięciu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Klej introligatorski
Marka: Klej Magic
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W razie zetknięcia z oczami przemyć bieżącą wodą. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem
Przechowywanie: Chronić przed zamarzaniem

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Moevenpick - Jogurt śmietankowy 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 168 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Mövenpick
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano i pakowano w Niemczech. Pochodzenie mleka: Niemcy.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy, Zapakowano w - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt śmietankowy z sokiem z marakui i brzoskwinią. Jogurt śmietankowy z mandarynką, sokiem i
puree z limonki. Jogurt śmietankowy z jeżyną i ekstraktem z bourbon wanilii. Jogurt śmietankowy z wiśnią.
Marka: Mövenpick
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: +2 °C - +8 °C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Mieszko - Cherrisimo Classic bombonierka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 384 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Może zawierać

Marka standaryzowana: Mieszko
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Cherrisimo

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cherrisimo Classic bombonierka
Marka: Mieszko
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol - nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży. Pomimo największych starań
związanych z kontrolą jakości wiśnia może zawierać pestkę.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze 100 g
energia
1787 kJ
energia
427 kcal
tłuszcz, w tym
21 g
- kwasy nasycone 13 g
węglowodany, w tym56 g
- cukry
55 g
białko
3g
sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada (50%) [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcze roślinne (palmowy, shea, sal, ziarno owocu mango) w zmiennych
proporcjach, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY (z SOI) i E 476; stabilizator: E 492; aromat], cukier,
wiśnia w alkoholu (13%) (wiśnia, alkohol etylowy, woda), syrop glukozowy, alkohol etylowy (1,1%), koncentrat soku wiśniowego
(0,56%), stabilizator: inwertaza, substancja zagęszczająca: agar, aromat, Czekolada - masa KAKAOWA minimum 43%, Czekolada oprócz
tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Folia do żywności 30m, 1 sztuka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 90 g

Opis produktu: Produkt ten stworzyliśmy, aby Państwa zadowolić.
Marka standaryzowana: Auchan

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga:. Aby uniknąć ryzyka uduszenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

EkoŁukta- Ekologiczny twaróg półtłusty 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Informacje dot stylu zycia: Organiczne

Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny twaróg półtłusty
Marka: EkoŁukta
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +2 - +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
544 kJ/129 kcal
Tłuszcz
4,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,7 g
Węglowodany
3,5 g
w tym cukry
3,5 g
Białko
18,7 g
Sól
0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: eko MLEKO pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Korniszony konserwowe 350g/170g..
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 14 dni

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórki konserwowe - korniszony. Kaliber 2-5 cm. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
198 kJ/ 47 Kcal
Tłuszcz
0,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
8g
- w tym cukry
5,9 g
Błonnik
2,7 g
Białko
1,7 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, koper, GORCZYCA biała, ziele angielskie, pieprz czarny

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Szpinak rozdrobniony 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 460 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Wyśmienity i bardzo popularny wśród konsumentów klasyczny szpinak rozdrobniony. Idealnie nadaje się jako dodatek do
dań oraz przekąska sama w sobie.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Polska

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. Garnek, patelnia: Przełamać taflę szpinaku na mniejsze kawałki. Łyżkę masła lub
oleju roztopić w garnku lub na patelni, włożyć szpinak, całość podgrzewać do całkowitego rozpuszczenia szpinaku często mieszając.
Następnie posolić, dodać wg upodobania inne dodatki, dusić dalej ok. 4 minuty, mieszać. Dla wzbogacenia smaku do szpinaku można dodać:
trochę śmietany, rozgnieciony ząbek czosnku i roztrzepane jajka. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szpinak rozdrobniony. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C / 4 dni. ** -12°C / 1 miesiąc. *** poniżej -18°C / do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
79 kJ / 19 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
0,4 g
w tym cukry
0,3 g
Błonnik
2,3 g
Białko
2,3 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: szpinak
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na: www.hortex.pl.

Piątnica - Śmietana do zup sosów i sałatek 400 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 415 g
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana do zup, sosów i sałatek. Termizowana.
Marka: Piątnica
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
794 kJ/192 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
4,8 g
w tym cukry
4,5 g
Białko
2,7 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: śmietanka pasteryzowana, skrobia modyfikowana kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego,
kultury bakterii mlekowych
Przygotowanie i stosowanie: Praktyczna wskazówka, W przypadku stosowania śmietany do gorącej zupy lub sosu proponujemy jej
wstępne wymieszanie z niewielką ilością gorącej potrawy.

Przechowywanie i stosowanie

Fungopol - Podgrzybek brunatny suszony krojony 20g

Opis Produktu
Opis produktu: Nr. grzyboznawcy: podany na etykiecie.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Podgrzybek brunatny, suszony, krojony,kl. 1

Marka: Fungopol
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1555 kJ / 368 kcal
Tłuszcz
8,13 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,24 g
Węglowodany
46,8 g
- w tym cukry
<1 g
Białko
27 g
Sól
0,14 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Podgrzybek brunatny, suszony

Przechowywanie i stosowanie

Best - Farby szkolne różne kolory 12 x 20 ml 12 kolorów
Opis Produktu
Opis produktu: Farby wodne o konsystencji półpłynnej. Konsystencja farb pozwala na wygodne i szybkie użycie, bez konieczności rozcieńczania
wodą(malowanie bezpośrednio z pojemnika). Farbami szkolnymi można malować po takich podłożach jak: papier, karton, drewno. Temperatura
przechowywania: 1C do 30C. Przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Farby szkolne 12 kolorów
Marka: Best
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Istnieje ryzyko spożycia farby. W przypadku spożycia i wystąpienia niepokojących objawów należy
skontaktować się z lekarzem. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Zachować opakowanie.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Taft - Lakier do włosów 250 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Lakier Taft Volume do włosów delikatnych. Poziom utrwalenia 4. - Naturalny ruch i objętość włosów. - Do 24h utrwalenia bez sklejania. Pomaga chronić włosy przed wysuszeniem. - Bez widocznych pozostałości i obciążania włosów. - Pomaga chronić Twoją fryzurę przed wiatrem i wilgocią. Łatwy do wyczesania.

Marka standaryzowana: Taft
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Niemcy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Taft
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Rozpylać krótkimi seriami. Chronić oczy. Unikać wdychania.

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Dimethyl Ether, Alcohol denat.Aqua (Water, Eau), Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer,
Aminomethyl Propanol, Parfum (Fragrance), Panthenol, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, ISOPROPYL Myristate, Propylene Glycol,
Benzoic Acid, Linalool, Benzyl Alcohol, Geraniol, Sorbitol, Benzyl Salicylate, Citronellol, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Limonene,
Methyl Benzoate
Przygotowanie i stosowanie: Rozpylaj z odległości 30 cm,

Przechowywanie i stosowanie

Cebula - czerwona 380 g
Opis Produktu
Opis produktu: Kaliber od 50 do 70. Klasa 1wg

Podmarka: Selection

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cebula czerwona
Marka: Les Produits du Soleil

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Sokołów - Kiełbasa biała wieprzowa 520 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Możliwa obecność: GLUTENU, SOI, MLEKA(łącznie z LAKTOZĄ), SELERA, GORCZYCY
Opis produktu: Kiełbasa średnio rozdrobniona, parzona

Informacje dot stylu zycia: Bez konserwantów, bez dodatku glutaminianu sodu. bez dodatku fosforanów, wysoka zawartość białka.
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Naturino
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa biała wieprzowa
Marka: Sokołów
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1C do +6C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1147 kJ
Wartość energetyczna
277 kcal
Białko
14 g
Węglowodany
1g
- w tym cukry
<0,5 g
Tłuszcz
24 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,6 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe(94%), sól, rzyprawy.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bulion warzywny bez oleju palmowego 10x10g
Opis Produktu
Opis produktu: Esencja smaku!

Informacje dot stylu zycia: Bez glutenu, oleju palmowego, bez dodatku sztucznych barwników. Wegetariański
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech
Przygotowanie: Wrzuć 10 g (jedna kostka) w 500 ml wrzącej wody, mieszając aż do całkowitego rozpuszczenia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bulion warzywny w kostkach
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze poniżej 24’C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
14 kJ/ 3 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sól, oleje roślinne (shea, słonecznikowy), EKSTRAKT z drożdży, warzywa suszone w zmiennych proporcjach 10% ((cebula,
SELER, marchew, por), hydrolizowane BIAŁKA roślinne (z SOI), skrobia kukurydziana, aromaty, cukier, przyprawy, suszona pietruszka,
włókno bambusowe
Zawartosc opakowania: 10 kostek po 10 g

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bulion drobiowy bez oleju palmowego 10x10g
Opis Produktu
Opis produktu: Esencja smaku!
Informacje dot stylu zycia: Bez glutenu, oleju palmowego, bez dodatku sztucznych barwników
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech
Przygotowanie: Wrzuć 10 g (jedna kostka) w 500 ml wrzącej wody, mieszając aż do całkowitego rozpuszczenia

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Bulion drobiowy w kostkach, bez oleju palmowego

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze poniżej 24’C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
20 kJ/ 5 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sól, skrobia kukurydziana, oleje roślinne (shea, oliwa z oliwek extra virgin), EKSTRAKT drożdżowy, hydrolizowane BIAŁKA
roślinne (z SOI), tłuszcz drobiowy (oczyszczony tłuszcz drobiowy, przeciwutleniacz (wyciąg z rozmarynu)), cukier, mięso drobiowe w
proszku 3% (mięso z kurczaka, przeciwutleniacz (wyciąg z rozmarynu)), aromaty, warzywa suszone w zmiennych proporcjach 1,2%
(cebula, SELER, czosnek), przyprawy
Zawartosc opakowania: 10 kostek po 10 g

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bulion wołowy bez oleju palmowego 10x10gg.
Opis Produktu
Opis produktu: Esencja smaku!

Informacje dot stylu zycia: Bez glutenu. Bez oleju palmowego. Bez dodatku sztucznych barwników
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech
Przygotowanie: Wrzuć 10 g (jedna kostka) w 500 ml wrzącej wody, mieszając aż do całkowitego rozpuszczenia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bulion wołowy w kostkach
Marka: Produkt marki Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze poniżej 24°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
14 kJ/ 3 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, skrobia kukurydziana, oleje roślinne (shea, słonecznikowy), EKSTRAKT drożdżowy, hydrolizowane BIAŁKA roślinne (z
SOI), aromat, warzywa odwodnione w zmiennych proporcjach 2,8% (cebula, SELER, marchew), cukier, sproszkowana gotowana wołowina
1%, suszona pietruszka
Zawartosc opakowania: 10 kostek po 10 g

Przechowywanie i stosowanie

Tymbark - Tłoczony sok z jabłka antonówka 1
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1072 g

Opis produktu: W owocach najbardziej kochamy ich naturalnie pyszny smak i bogactwo witamin. Dlatego sok Tymbark 100% tłoczymy
bezpośrednio najlepszych odmian jabłek z polskich sadów. Sok 100% tłoczony to prosty sposób, by cieszyć się naturalnym smakiem
owoców i zadbać o swoje zdrowie:. - stanowi bogate źródło witaminy C, która wspiera odporność organizmu i pomaga chronić układ
krwionośny. - zawiera liczne polifenole - cenne antyoksydanty o działaniu przeciwmiażdżycowym, przeciwnowotworowym i
spowalniającym starzenie. - jest źródłem witamin także zimą i wczesną wiosną. - dzięki temu, że zawiera naturalny miąższ z owoców,
stanowi cenne źródło błonnika. Antonówki to soczyste i aromatyczne jabłka, jakie znamy z ogrodów i sadów naszych babć. Owoce tej
tradycyjnej odmiany, znajdziesz w naszym pysznym soku o pięknym zapachu i wyjątkowym smaku.
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Sok jabłkowy 100% tłoczony z dodatkiem przecieru z jabłek Antonówka i witaminy C. Pasteryzowany,
naturalnie mętny. Wysoka zawartość witaminy C.
Marka: Tymbark
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość witaminy C.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze w 100 ml
energia
191 kJ / 45 kcal
tłuszcz
0,2 g
w tym kwasy nasycone0,02 g
węglowodany
10,5 g
w tym cukry
10,4 g
błonnik
0,5 g
białko
0,2 g
sól
0g
witamina C
40 mg / 50%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok jabłkowy, przecier z jabłek Antonówka (20%), witamina C
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem. Smak może się nieznacznie różnić w zależności od pory roku.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z polskich sadów, z dodatkiem witaminy C

Ser Chevrette* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ser w kawałku. Oryginalny holenderski ser kozi, półtwardy, o delikatnym, łagodnym smaku. Podawany z pieczywem,
serwowany na desce serów. Idealny do pizzy, zapiekanek, tostów. Ser Chevrette Frico jest bogatym źródłem białka, wapnia, magnezu oraz
witamin z
Pochodzenie: Holandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Chevrette w kawałku - na wagę
Marka: Chavrette
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 4 do 10 stopni C
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1681 kj/ 406 kcal
Tłuszcz
34,7 g
Tłuszcze nasycone 24 g
Węglowodany
0g
Cukier
0g
Białko
22,5 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO kozie, sól, kultury bakterii MLEKOWYCH, podpuszczka wegetariańska, substancja
KONSERWUJĄCA: lizozym (naturalne proteiny pochodzące z BIAŁKA JAJA).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Auchan - Schab wieprzowy bez kości rasy Puławskiej - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre Bo ... Tradycyjny produkt. Hodowla w małych rodzinnych gospodarstwach. Mięso o doskonałych walorach
smakowych
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Podmarka: Wieprzowina rasa Puławska
Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu lub rozhermetyzowaniu należy spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny/pergamin znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Schab wieprzowy bez kości rasy Puławskiej
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Auchan - Karkówka wieprzowa bez kości rasy Puławskiej MAP - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Wieprzowina rasa Puławska. Dobre Bo ... Tradycyjny produkt. Hodowany w małych, rodzinnych gospodarstwach. Mięso
o doskonałych walorach smakowych
Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu lub rozhermetyzowaniu należy spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce termicznej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny/pergamin znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karkówka wieprzowa bez kości rasy Puławskiej map
Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Pewni Dobrego - Szynka wieprzowa bez kości rasy Puławskiej - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre Bo ... Tradycyjny produkt. Hodowla w małych rodzinnych gospodarstwach. Mięso o doskonałych walorach
smakowych
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Podmarka: Wieprzowina rasa Puławska
Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu lub rozhermetyzowaniu należy spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny/pergamin znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szynka wieprzowa bez kości rasy Puławskiej
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Pewni Dobrego - Boczek wieprzowy bez żeber rasy Puławskiej MAP - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Wieprzowina rasa Puławska. Dobre Bo ... Tradycyjny produkt. Hodowany w małych, rodzinnych gospodarstwach. Mięso
o doskonałych walorach smakowych
Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu lub rozhermetyzowaniu należy spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce termicznej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny/pergamin znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boczek wieprzowy bez żeber rasy Puławskiej map
Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Boczek wieprzowy bez kości ekstra VAC - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt pakowany próżniowo
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boczek wieprzowy bez kości ekstra vac
Marka: Produkt marki Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Gerber - Obiadek Potrawka z kurczakiem i kaszą 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 408 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera
Opis produktu: Połączenie warzyw, delikatnego mięsa kurczaka oraz kaszy stanowiące ciekawą kompozycję smakową. Doskonale
sprawdzi się jako obiad dla malucha po 12. miesiącu życia. Nauka różnorodnych smaków. Skład oraz konsystencja dostosowana do wieku
dziecka. Żywność przeznaczona dla małych dzieci. Zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji konserwujących i barwników.
Marka standaryzowana: Gerber
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Warzywa z kurczakiem i kaszą. Produkt utrwalony termicznie, sterylizowany.
Marka: Gerber
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: ! Nie używać, jeśli wieczko się ugina. Przy pierwszym otwarciu wieczko musi "kliknąć".
Przechowywanie: Zamknięte słoiki przechowuj w temperaturze pokojowej. Po otwarciu produkt przechowuj w zamkniętym słoiku w
lodówce nie dłużej niż 24 godziny.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz

100 g
269 kJ
64 kcal
2,1 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

7,2 g
2,2 g
2,4 g
2,9 g
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: marchew (27%), woda (UŻYTA do przyrządzenia), pietruszka, zielony groszek (10%), mięso z kurczaka (8%), ziemniaki,
kasza JĘCZMIENNA (3%), cebula, olej rzepakowy, skrobia kukurydziana, koperek - natka, (Warzywa ogółem 51,25%)
Pozostale informacje: Właścicielem znaku towarowego jest Société des Produits Nestlé S.A.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, - Potrzebną porcję przełóż do miseczki. - Podawaj po lekkim podgrzaniu. - Przed
podaniem wymieszaj i sprawdź temperaturę produktu. - Produkt podawać tylko dzieciom przyzwyczajonym do żucia stałych pokarmów,
zawsze w pozycji siedzącej i pod kontrolą osoby dorosłej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt częściowo przetarty
Dodatkowe informacje: Czy wiesz, że... W nauce gryzienia ważna jest konsystencja posiłków dostosowana do wieku dziecka. Zapytaj
Eksperta. Centrum Informacji dla Rodziców. tel. 801 333 000. www.gerber.pl.

Leśne skarby - Maślaki marynowane całe 280G/120
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 552 g
Zalecenia dla alergikow: Gorczyca - Zawiera
Marka standaryzowana: Leśne Skarby
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia głównego składnika - podany na wieczku wg kodów ISO 3166.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Maślaki marynowane całe. Produkt pasteryzowany
Marka: Leśne Skarby

Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce w temperaturze do +4 stopni
przez 72 godziny.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
246 kJ/58 kcal
Tłuszcz
0,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
8,6 g
w tym cukry
8,5 g
Błonnik
3,1 g
Białko
3,1 g
Sól
0,71 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: maślaki zwyczajne (Suillus Luteus) 43%, woda, ocet spirytusowy, cukier, cebula, marchew, sól, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, GORCZYCA, pieprz naturalny ziarnisty, liść laurowy
Pozostale informacje: Pojemność: 300 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Poznaj Dobrą Żywność
Dodatkowe informacje: Grzyboznawca nr 1170.

Byłka słonecznikowa 50 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM, MLEKO I SOJĘ
Opis produktu: Połączenie tradycyjnego pieczywa wraz z ziarnami słonecznika, idealnie nada się do połączenia z innymi posiłkami.
Posiada wysokie wartości odżywcze, dzięki dużej ilości ziaren słonecznika. Bułka ma chrupiącą skórkę i pozostaje dłużej świeża. Produkcja
własna
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka słonecznikowa

Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1305 kj / 311 kcal
Tłuszcz
11 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
38 g
- w tym cukry
3,4 g
Białko
11 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, mąka ŻYTNIA 13%, ziarno słonecznika 7%, drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki (kwas
askorbinowy)
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Jaja - przepiórcze 16 sztuk
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Miejsce hodowli przepiórek: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jajka przepiórcze

Przechowywanie: Po zakupie przechowywać w warunkach chłodniczych

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 16 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Morliny - Paluszki piwne 530 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ZBOŻA zawierające GLUTEN, SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ, MLEKO(łącznie z LAKTOZĄ).

Opis produktu: Podudzie kurczęce, wędzone, parzone
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paluszki piwne
Marka: Morliny
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
544 kJ / 130 kcal
Tłuszcz
6,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,1 g
Węglowodany
1g
- w tym cukry
0,6 g
Białko
16 g
Sól
2,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Podudzie kurczęce(94%), sól skrobia ziemniaczana, stabilizatory: trisfoforany, difosforany, mleczan sodu, octany sodu,
dekstroza, przeciwutleniacz: azoaskorbinian sodu, substancje zagęszczające: guma ksantanowa, guma guar, aromaty, wzmacniacz smaku:
glutaminian monosodowy, substancja konserwująca: azotyn sodu

Przechowywanie i stosowanie

Biały Jeleń - Mydło w płynie hipoalergiczne 5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 5178 g

Opis produktu: Właściwości:. - specjalnie opracowana formuła odpowiednia do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej ze skłonnością do
alergii. - regularne stosowanie sprawia, że skóra staje się miękka i gładka. - zawiera naturalne składniki. - skutecznie oczyszcza nie
wysuszając i nie podrażniając skóry. - przyjazne dla środowiska. - bez alergenów zapachowych i sztucznych barwników. - nie zawiera
slesu, syntetycznych emulgatorów, silikonów i parabenów. - przebadane dermatologicznie wśród osób o wrażliwej skórze ze skłonnością do
alergii.
Marka standaryzowana: Biały Jeleń
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: mydło w płynie hipoalergiczne
Marka: Biały Jeleń
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Możliwe różnice konsystencji i koloru są zjawiskiem naturalnym i
mogą wynikać ze zmian temperatury otoczenia.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Cocamide DEA, Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, Glycerin, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Parfum, DMDM
Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: niewielką ilość mydła nanieść na wilgotną skórę, rozmasować, spłukać wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera naturalne mydło tradycyjnie warzone, dla skóry wrażliwej

Caprio - Napój z jabłek aronii i wiśni niegazowany 2 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2089 g
Opis produktu: Ludzki organizm sam nie wytwarza witaminy C, dlatego tak ważne jest uzupełnianie jej w codziennej diecie. Już jedna
szklanka Caprio dostarcza 100% dziennej dawki witaminy C!. witamina C* - odporność, zdrowa skóra, zdrowe kości, dobre samopoczucie.
* Witamina C wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry i kości, wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia, pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Zbilansowana i zróżnicowana dieta jest
podstawą zdrowego trybu życia.
Marka standaryzowana: Caprio
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój wieloowocowy z jabłek, aronii i wiśni. Niegazowany, pasteryzowany, wzbogacony witaminą C.
Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: Caprio
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: wzbogacony witaminą C.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze
w 100 ml
energia
56 kJ / 13 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
węglowodany
3,0 g
w tym cukry
3,0 g
białko
0g
sól
0,04 g
witamina C
32 mg (40%**)
**% referencyjnej wartości spożycia. w szklance 250 ml

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, soki z zagęszczonych soków z: jabłek (11,5%), aronii (6%) i wiśni (2,5%), cukier (D) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy
(G), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu, witamina C, aromat, substancje słodzące: acesulfam K, cyklaminian sodu i

sukraloza, D, G - w zależności od użytego składnika: patrz nadruk na wierzchu opakowania
Pozostale informacje: Ten karton nadaje się do recyklingu, Bądź Eko!, Chroń planetę, Wyrzuć do żółtego kosza (zgodnie z WSSO),
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 2 litry - supercena, 100% dziennej dawki witaminy C w szklance Caprio, bez konserwantów
Dodatkowe informacje: Caprio na każdą okazję: impreza, grill, obiad.

Gold Master - Olej kokosowy rafinowany 500g
Opis Produktu
Waga: Opis produktu: Specjalnie dla Ciebie! Idealny do smażenia i pieczenia, w wysokich temperaturach. Pozyskiwany jest z orzecha
kokosowego. Zwany masłem kokosowym, ponieważ w temperaturze poniżej 25'C przybiera postać stałą o białym kolorze
Marka standaryzowana: Informacje dot stylu zycia: Jednostka opisowa: ml
Uzytkowanie i przechowywanie: Przechowywanie produktu w ciepłym otoczeniu może spowodować jego upłynnienie, co nie jest wadą
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Indonezja - 1, Filipiny - 2 w zależności od nr partii produktu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Olej kokosowy bezzapachowy, rafinowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
3367 kJ / 819 kcal
Tłuszcz, w tym:
91 g
- kwasy tłuszczowe nasycone83 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Olej kokosowy
Przygotowanie i stosowanie: -

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

Mors - Filety śledziowe z suszonymi pomidorami czosnkiem i bazylią 480 g
Opis Produktu
Opis produktu: Kuchnia włoska. Filety śledziowe
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowane filety śledziowe z marynowaną cebulą, suszonymi pomidorami, czosnkiem i bazylią w
oleju. Zawiera substancję słodzącą.
Marka: Mors
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +7C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1484 kJ / 359 kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,6 g
Węglowodany
2,8 g
- w tym cukry
0,2 g
Białko
10,5 g
Sól
1,72 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Filety ŚLEDZIOWE(60%)(Clupea harengus. Śledź poławiany w Oceanie Atlantyckim, FAO27, włoki pelagiczne. Metoda
produkcji: złowiono w morzu), olej rzepakowy, cebula(10%), mieszanka przypraw(1,5%)(suszone pomidory, czosnek, zioła

prowansalskie, majeranek, sól), kwas: kwas octowy, sól, substancja słodząca: sacharyna, sukraloza, substancja konserwująca: sorbinian
potasu, benzoesan sodu, aromaty.

Przechowywanie i stosowanie

Mors - Kuchnia Francuska śledź filety 480 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 540 g

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER
Marka standaryzowana: Mors
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowane filety śledziowe z marynowaną cebulą i mixem przypraw.
Marka: Mors
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +0 do +7°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
1484 kJ / 359 kcal
Tłuszcz
34 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,6 g
Węglowodany
2,8 g
w tym cukier
0,2 g
Białko
10,5 g
Sól
1,72 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: filety śledziowe (60%) (Clupea harengus)*, olej rzepakowy, cebula (10%), mieszanka przypraw (1,5%) - przyprawa zawiera
alergeny GORCZYCA I PRODUKTY POCHODNE, kwas: kwas octowy, sól, substancja słodząca: sacharyna, sukraloza, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, benzoesan sodu, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, *Śledź poławiany w Oceanie Atlantyckim;

FAO 27, włoki pelagiczne

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nasze receptury

Auchan - Sport Cup woda mineralna niegazowana 750ml
Opis Produktu
Opis produktu: Zawiera wapń. Zawiera wodorowęglany. Odżelaziona przez napowietrzanie i filtrację. Nienasycona dwutlenkiem węgla.
Nazwa handlowa: Sudety +
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna średniozmineralizowana z otworu Sudety + w Gorzanowie k/Polanicy Zdroju.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed działaniem promieni słonecznych i zamrożeniem.
Zawartość składników mineralnychw mg/l wody
Kationy:
mg/l
Wapniowy Ca2+
198
Sodowy Na+
94,3
Magnezowy Mg2+
18,4
Potasowy K+
0,11
Mineralizacja ogólna: 947 mg/l
:

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Mlekovita - Favita Ser sałatkowo-kanapkowy bez laktozy 270g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 286 g
Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mix - Mieszany, Tektura, FSC C014047

Zalecenia dla alergikow: LAKTOZA - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Favita
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser miękki solankowy, tłusty.
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło białka i wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +10 °C.
Wartości odżywcze w 100 g:
Wartość energetyczna 938 kJ/226 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy nasycone12 g
Węglowodany
6,0 g
w tym cukry
3,3 g
Białko
10 g
Sól
3,0 g
Wapń
280 mg - 35%**

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, regulator kwasowości E 575

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez laktozy*, źródło białka i wapnia, *zawartość laktozy <0,01 g/100 g produktu

Bieluch - Serek naturalny 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 160 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Bieluch
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek naturalny
Marka: Bieluch
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 4 do 8°C.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
529 kJ/127 kcal
Tłuszcz
8,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,5 g
Węglowodany
4,0 g
w tym cukry
4,0 g
Białko
8,6 g
Sól*
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, czyste kultury MLECZARSKIE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Proszek do pieczenia 15g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO

Uzytkowanie i przechowywanie: Zawartość torebki przeznaczona jest do wypieku ciasta z 0,5 kg mąki
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Proszek do pieczenia
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
462 kJ/ 109 Kcal
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
22 g
- w tym cukry
0,1 g
Białko
3,1 g
Sól
41,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Substancje spulchniające (difosforany E450, węglany sodu E500), mąka PSZENNA, olej roślinny rzepakowy

Przechowywanie i stosowanie

Tymbark - Napój wieloowocowy: jabłko. limonka. Kaktus 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1082 g

Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Owoce Świata

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój wieloowocowy: jabłko, limonka, kaktus. Zawiera cukier i substancję słodzącą. Niegazowany,
pasteryzowany, naturalnie mętny. Bez dodatku konserwantów.
Marka: Tymbark
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 ml
energia
86 kJ / 20 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,8 g
w tym cukry
4,8 g
białko
0g
sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (35%), przecier z jabłek (5%), soki z zagęszczonych soków z: limonek (1%) i figi
kaktusowej (1%), cukier, regulatory kwasowości - kwas cytrynowy, kwas jabłkowy i cytryniany sodu, barwniki: E 141 i kurkumina,
aromat, substancja słodząca - sukraloza
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047,
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Polska Marka, bez konserwantów, mniej cukru, smak inspirowany Meksykiem, wygodne otwieranie

Ole Olives -Korniszony w occie winnym 350 g / 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zaawiera SIARCZYNY
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Korniszony w zalewie octowej
Marka: Ole Olives
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna64 kJ
Wartość energetyczna15 kcal
Białko
13g
Węglowodany
2,8 g
Tłuszcz
0,3 g
Błonnik
1,9 g
Sól
2,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogórki korniszony, woda, ocet winny, sól, wzmacniacze smaku: E621, przeciwutleniacze: E300, E220

Przechowywanie i stosowanie

Polskie Młyny - Bio. Mąka żytnia typ 720 ekologiczna 1 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1024 g

Opis produktu: Zboże, z którego powstała ta mąka, pochodzi wyłącznie z certyfikowanych upraw ekologicznych.
Marka standaryzowana: Polskie Młyny
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: kg
Podmarka: Bio

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mąka żytnia typ 720 ekologiczna.
Marka: Polskie Młyny
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1421 kJ / 336 kcal
Tłuszcz
1,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
71 g
w tym cukry
2,5 g
Błonnik
6,4 g
Białko
5,9 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-07 Rolnictwo UE,

Przechowywanie i stosowanie

Friskies - Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów 4 x 100 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Friskies

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Friskies
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: To opakowanie nie jest zabawką. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, przechowuj opakowanie z dala od
dzieci i zwierząt.
Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze Dodatki:
Dodatki dietetyczne: IU/kg:
Wit. A:
1476
Wit. D3:
141
mg/kg:
3b103: Fe:
9.9
3b202: I:
0.33
3b405: Cu:
1.1
3b503: Mn:
1.2
3b605: Zn:
15.3
Aromaty.
Składniki analityczne:wilgotność:
82,5 %
białko:
6,5 %
tłuszcz surowy:
2,5 %
popiół surowy:
1,8 %
włókno surowe:
0,1 %

Zdrowie i styl życia
Skladniki: z Wołowiną i Ziemniakami w Sosie: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym wołowina 4 %), ZBOŻA, warzywa
(odwodnione ziemniaki 1 %, odpowiada 9 % ziemniaków), minerały, cukry, z Kurczakiem i Marchewką w Sosie: mięso i produkty

pochodzenia zwierzęcego (w tym kurczak 4 %), ZBOŻA, warzywa (odwodniona marchew 0.8 %, odpowiada 7.2 % marchwi), minerały,
cukry, Z Jagnięciną i Marchewką w Sosie: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym jagnięcina 4 %), ZBOŻA, warzywa
(odwodniona marchew 0.8 %, odpowiada 7.2 % marchwi), minerały, cukry
Zawartosc opakowania: 2 x Z wołowiną i ziemniakami w sosie, 1 x Z kurczakiem i marchewką w sosie, 1 x Z jagnięciną i marchewką w
sosie
Pozostale informacje: Masa netto: 4 x 100 g e = 400 g,
Przygotowanie i stosowanie: Indywidualne potrzeby mogą się różnić, a ilość podawanej karmy powinna być odpowiednio dostosowana.
Zwierzę powinno mieć stały dostęp do czystej, świeżej wody do picia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez barwników, bez dodatku sztucznych aromatów i konserwantów

Friskies - Junior karma dla szczeniąt z kurczakiem 4x100g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnoporcjowa karma dla szczeniąt. Bez barwników, bez dodatku sztucznych aromatów i konserwantów.
Marka standaryzowana: Friskies
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Friskies
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: To opakowanie nie jest zabawką. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, przechowuj opakowanie z dala od
dzieci i zwierząt.
Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Dodatki dietetyczne:
wit. A:
wit. D3:
3b103:
3b202:
3b405:
3b503:
3b605:

Dodatki:
IU/kg:
1840
170
mg/kg:
Fe: 12.3
I: 0.41
Cu: 1.4
Mn: 1.5
Zn: 19.1

Składniki analityczne:wilgotność:
79,0 %
białko:
8,5 %
tłuszcz surowy:
4,0 %
popiół surowy:
2,2 %
włókno surowe:
0,3 %

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym kurczak 4 %), ZBOŻA, RYBY i produkty RYBNE, warzywa (odwodniona
marchew 0.8 %, odpowiada 7.2 % marchwi), minerały, cukry
Pozostale informacje: Masa netto: 4 x 100 g e = 400 g,
Przygotowanie i stosowanie: Przewidywana masa ciała dorosłego psa 5 kg / miesięcy 1,5 / Saszetka 3,5, Przewidywana masa ciała
dorosłego psa 5 kg / miesięcy 3 / Saszetka 5,5, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 5 kg / miesięcy 6 / Saszetka 6, Przewidywana masa
ciała dorosłego psa 5 kg / miesięcy 9 / Saszetka 5,5, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 5 kg / miesięcy 12 / Saszetka 5, Przewidywana
masa ciała dorosłego psa 10 kg / miesięcy 1,5 / Saszetka 4,5, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 10 kg / miesięcy 3 / Saszetka 8,
Przewidywana masa ciała dorosłego psa 10 kg / miesięcy 6 / Saszetka 9, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 10 kg / miesięcy 9 /
Saszetka 8, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 10 kg / miesięcy 12 / Saszetka 8, Spróbuj miksować!*, Przewidywana masa ciała
dorosłego psa 5 kg / miesięcy 1,5 / Saszetka + Sucha karma 3+10 g*, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 5 kg / miesięcy 3 / Saszetka +
Sucha karma 4+40 g*, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 5 kg / miesięcy 6 / Saszetka + Sucha karma 4+50 g*, Przewidywana masa
ciała dorosłego psa 5 kg / miesięcy 9 / Saszetka + Sucha karma 4+35 g*, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 5 kg / miesięcy 12 / Saszetka
+ Sucha karma 3+50 g*, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 10 kg / miesięcy 1,5 / Saszetka + Sucha karma 3+40 g*, Przewidywana
masa ciała dorosłego psa 10 kg / miesięcy 3 / Saszetka + Sucha karma 4+95 g*, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 10 kg / miesięcy 6 /
Saszetka + Sucha karma 4+130 g*, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 10 kg / miesięcy 9 / Saszetka + Sucha karma 4+100 g*,
Przewidywana masa ciała dorosłego psa 10 kg / miesięcy 12 / Saszetka + Sucha karma 3+120 g*, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 25
kg / miesięcy 1,5 / Saszetka + Sucha karma 3+85 g*, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 25 kg / miesięcy 3 / Saszetka + Sucha karma
4+230 g*, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 25 kg / miesięcy 6 / Saszetka + Sucha karma 4+360 g*, Przewidywana masa ciała
dorosłego psa 25 kg / miesięcy 9 / Saszetka + Sucha karma 4+320 g*, Przewidywana masa ciała dorosłego psa 25 kg / miesięcy 12 / Saszetka
+ Sucha karma 3+290 g*, Podane normy ilości karmy odnoszą się do szczeniąt umiarkowanie aktywnych w normalnej temperaturze
otoczenia. Indywidualne potrzeby mogą się różnić, a ilość podawanej karmy powinna być odpowiednio dostosowana. Podziel dzienną ilość
karmy na dwa lub więcej posiłków. Zwierzę powinno mieć stały dostęp do czystej, świeżej wody do picia. , *Obliczone dla suchej karmy
Friskies Junior z Kurczakiem i Warzywami z Mlekiem.

Przechowywanie i stosowanie

Friskies - Karma dla dorosłych małych psów woł/warzyw. 1.5 kg
Opis Produktu

Opis produktu: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych małych psów do 10 kg. 5 Obietnic, aby Twój pies był zdrowy i szczęśliwy:. Odżywianie. Jakość. Wiedza.
System identyfikowalności. Nasze zobowiązanie. Purina Friskies Mini Menu to pyszny posiłek opracowany specjalnie dla Twojego małego psa, z mniejszymi
granulkami. To w 100 % pełnoporcjowa i zbilansowana karma stworzona z wysokiej jakości składników i włókien dla zdrowego trawienia. Mniejsze* i
smaczne kąski. *w porównaniu z Friskies Balance. Włókno dla zdrowego trawienia. Witaminy A, D i E. Wspiera blask w oczach, oznakę czujności. Wspiera
lśniącą sierść i zdrową skórę. Zwarte stolce dzięki zdrowemu trawieniu. Pomaga wspierać zdrowe zęby i dziąsła.

Marka standaryzowana: Friskies
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Friskies
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ta torba nie jest zabawką. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, przechowuj torbę z dala od dzieci i zwierząt.
Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Dodatki:
Dodatki dietetyczne:
IU/kg:
wit. A:
19000
wit. D3:
1110
wit. E:
90
mg/kg:
3b103:
(Fe: 78)
3b202:
(I: 1.9)
3b405:
(Cu: 8.7)
3b503:
(Mn: 5.9)
3b605:
(Zn: 110)
3b801:
(Se: 0.1)
witaminy z grupy B:
75
Barwniki* i przeciwutleniacze.
Składniki analityczne:
białko:
25 %
tłuszcz surowcowy:
12 %
popiół surowy:
8%
włókno surowe:
3,5 %
kwasy tłuszczowe Omega-6: kwas linolowy: 1.7 %
kwasy tłuszczowe Omega-3: kwas linolenowy:0.1 %

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ZBOŻA (pełne ziarno 55 %), mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (15 %, w tym wołowina 4 %), oleje i tłuszcze,
produkty pochodzenia roślinnego, roślinne EKSTRAKTY BIAŁKOWE, minerały
Pozostale informacje: Other: 5 obietnic aby Twój pies był zdrowy i szczęśliwy:, Odżywianie, Jakość, Wiedza, System
identyfikowalności, Nasze zobowiązanie, do roku 2025, Stale ulepszamy nasze opakowania i zobowiązujemy się, aby do 2025 roku
wszystkie nasze opakowania nadawały się do recyklingu bądź ponownego użycia. PURINA Friskies Mini Menu to pyszny posiłek
opracowany specjalnie dla Twojego małego psa, z mniejszymi granulkami. To w 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma stworzona z
wysokiej jakości składników i włókna dla zdrowego trawienia. Mniejsze i smaczne kąski w porównaniu z Friskies Balance, Włókno dla
zdrowego trawienia, Witaminy A. D i E, Wspiera blask w oczach, oznakę czujności, Wspiera lśniącą sierść i zdrową skórę, Zwarte stolce
dzięki zdrowemu trawieniu, Pomaga wspierać zdrowe zęby i dziąsla,
Przygotowanie i stosowanie: Ta torebka zawiera następującą liczbę Porcji (*dni serwowania) w opakowaniu. 13* Podane ilości odnoszą
się do dorosłego psa o masie 5 kg i przy normalnej aktywności.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku sztucznych barwników, aromatów i konserwantów

Graal - Filety z makreli bez skóry z dodatkiem oliwy z oliwek. Bezglutenowe 110 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 132 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, RYBA - Zawiera
Marka standaryzowana: Graal
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - filety z makreli bez skóry (Scomber scombrus, złowiono w: Północno-Wschodni Atlantyk
FAO 27; kategoria narzędzia połowowego: włoki pelagiczne (OTM), okrężnice (PS))

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z makreli bez skóry z dodatkiem oliwy z oliwek extra virgin 10 %. Konserwa rybna sterylizowana.
Marka: Graal
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1977 kJ / 479 kcal
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe:
47 g
nasycone
7,2 g
jednonienasycone
26 g
wielonienasycone
13 g
Węglowodany, w tym:
0g
cukry
0g
Białko
14 g
Sól
0,55 g
kwasy Omega 3 EPA:
1740 g
kwasy Omega 3 DHA:
2160 g
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). % RWS* w 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY z MAKRELI bez skóry (Scomber scombrus, złowiono w: Północno-Wschodni Atlantyk FAO 27; kategoria narzędzia
połowowego: włoki pelagiczne (OTM), okrężnice (PS))** (65 %), olej rzepakowy, oliwa z oliwek extra virgin (10 %), sól, **Kategoria

narzędzia połowowego wskazana w numerze partii po literze P

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera kwasy Omega 3, Konsumencki Lider Jakości 2015, 100 % produkt bezglutenowy

Graal - Filety z makreli w sosie pomidorowym. Bezglutenowe 110 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 132 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, RYBA - Zawiera
Marka standaryzowana: Graal
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - filety z makreli bez skóry (Scomber scombrus, złowiono w: Północno-Wschodni Atlantyk
FAQ 27; kategoria narzędzia połowowego: włoki pelagiczne OTM), okrężnice (PS))

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z makreli bez skóry w sosie pomidorowym. Konserwa rybna sterylizowana.
Marka: Graal
Oswiadczenia zywieniowe: zawiera kwasy Omega 3.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe:
nasycone
jednonienasycone
wielonienasycone
Węglowodany, w tym:
cukry
Białko
Sól
Kwasy Omega 3 EPA:

Wartość odżywcza w 100 g
806 kJ / 193 kcal
13 g
2,5 g
6,5 g
3,6 g
4,1 g
4,1 g
15 g
1,1 g
800 g

Kwasy Omega 3 DHA:

1100 g

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ /2000 kcal). % RWS* w 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY z MAKRELI bez skóry (Scomber scombrus, złowiono w: Północno-Wschodni Atlantyk FAQ 27; kategoria narzędzia
połowowego: włoki pelagiczne OTM), okrężnice (PS))** (65 %), sos pomidorowy (35 %) - woda, koncentrat pomidorowy (26 %), olej
rzepakowy, cukier, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, sól, pieprz czarny, EKSTRAKT papryki, substancje zagęszczające (guma
guar, guma ksantanowa), ** obszar połowu i kategoria narzędzia połowowego wskazana w numerze partii po literze P
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-044-005,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera kwasy Omega 3, Konsumencki Lider Jakości 2015, produkt bezglutenowy

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Długopis Roller gel zmazywalny czarny M 0.7 mm
Opis Produktu
Opis produktu: Tusz ściera się za pomocą końcówki nasadki. Średnia linia pisania (0,7mm). Czarny
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Długopis żelowy zmazywalny na wkłady.
Marka: Auchan

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi.
Przechowywanie: Nie narażać na działanie skrajnych temperatur (-10C; +65C)

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Długopis Roller gel zmazywalny niebieski M 0.7 mm
Opis Produktu
Opis produktu: Tusz ściera się za pomocą końcówki nasadki. Średnia linia pisania (0,7mm). Niebieski
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Długopis żelowy zmazywalny na wkłady.

Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi.
Przechowywanie: Nie narażać na działanie skrajnych temperatur (-10C; +65C)

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1x długopis

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Długopis automatyczny niebieski M 1.0 mm
Opis Produktu
Opis produktu: M- 1 mm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Długopis automatyczny uchwyt dwumateriałowy zapewniający komfort użytkowania
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102
Chronić przed dziećmi

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Długopis żelowy M 0.6 mm 4 szt
Opis Produktu
Opis produktu: M- 0,6 mm, 4 kolory

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Długopis żelowy
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 4 sztuki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Korektor biurowy w taśmie 5 mm x 8 m
Opis Produktu
Opis produktu: Przytrzymać płasko aplikator korektora i, dociskając do kartki, nałożyć taśmę. Możliwość natychmiastowego pisania. 8m pisania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Korektor biurowy w taśmie

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 korektor

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Gumka biała ołówkowa

Opis Produktu
Opis produktu: Umożliwia starcie śladów kredki lub ołówka z każdej powierzchni papierowej

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gumka
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

BlanX - Pasta przeciw osadom 75 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 120 g

Opis produktu: Pasta do zębów intensywnie usuwająca przebarwienia na bazie 100% naturalnego bambusa w mikrosferach. - 100%
naturalny ekstrakt z bambusa, który dzięki niewidocznym mikrosferom działa na szkliwo, usuwając ciemne przebarwienia i pigmenty z
zębów spowodowane dymem z papierosów, słodkimi napojami, kawą, winem i herbatą. - Połączenie bambusa, arktycznego porostu i
nieabrazyjnej krzemionki pomaga zapobiegać tworzeniu się płytki nazębnej i kamienia nazębnego, a także przywrócić naturalną biel zębów.
- Jej intensywny aromat daje natychmiastowe uczucie orzeźwienia.
Marka standaryzowana: Blanx
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: BlanX

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, Hydrated Silica, Sorbitol, Silica, Cellulose Gum, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Monofluorophosphate,
Xylitol, Aroma, Cetraria Islandica Extract, Usnea Barbata Extract, Bambusa Arundinacea Stem Extract, Mentha Piperita Oil, Papain, Sodium
Saccharin, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Maltodextrin, Anethole, Menthol, Eugenol, Limonene, Cl 77891, Sodium
Monofluorophosphate 1,1% (1450 ppm F—)
Pozostale informacje: 93 g e / 75 ml e,
Przygotowanie i stosowanie: Naciśnij strzałkę, otwórz i wyjmij BlanXometer, aby sprawdzić biel swoich zębów,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: intensywne usuwanie przebarwień ze 100% naturalnym bambusem, dym z papierosa, kawa, herbata

BlanX - Pasta wybielająca 75 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 120 g
Opis produktu: Natura i badania naukowe w służbie zdrowych i białych zębów. - Wyciąg z porostu islandzkiego: o działaniu
bakteriostatycznym, zapobiegający powstawaniu płytki nazębnej i przebarwień. - Niezwykle delikatna krzemionka: głęboko czyszcząca
bez efektu ścierania. - Fluorki: wzmacniają szkliwo, sprawiając, że staje się ono mocniejsze i jaśniejsze.
Marka standaryzowana: Blanx
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: BlanX
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wyłącznie dla dorosłych.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, Hydrated Silica, Sorbitol, Silica, Cellulose Gum, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Monofluorophosphate,
Xylitol, Aroma, Cetraria Islandica Extract, Usnea Barbata Extract, Sodium Saccharin, Mentha Piperita Oil, Sodium Benoate, Phenoxyethanol,
Benzyl Alcohol, Menthol, Eugenol, Anethole, Limonene, CI 77891, Monofluorofosforan sodu 1,1% (1450 ppm F—)
Przygotowanie i stosowanie: Naciśnij strzałkę, otwórz i wyjmij BlanXometer, aby sprawdzić biel swoich zębów,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wybielający 100% naturalny porost arktyczny

Auchan - Nożyczki 17 cm, 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Wzmocniona rękojeść zapewniająca komfortowe użytkowanie. (Mix kolorów. Kolory wydawane losowo)
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nożyczk 17 cm,i z krawędziami tnącymi ze stali INOX
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Aroy-D - Mleko kokosowe 19% tłuszczu 500 ml
Opis Produktu
Jednostka opisowa: ml

Warunki przechowywania: Po otwarciu produkt należy przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Tajlandii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko kokosowe
Marka: Aroy-D
Przechowywanie: Przechowywać w temperaurze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
764 kJ
Wartość energetyczna
185 kcal
Białko
1.6 g
Węglowodany
2g
- w tym cukry
2g
Tłuszcz
19 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ekstrakt z orzecha kokosowego 70%, woda, emulgator (E435)
Przygotowanie i stosowanie: Jeśli produkt ma zbyt gęstą konsystencję, należy podgrzać mleko stosując kąpiel wodną przez około 5-10
minut. Proces ten nie wpływa na jakość produktu

Przechowywanie i stosowanie

Colgate - Pasta do zębów 100 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Pasta do zębów wzbogacona ekstraktami z mięty i eukaliptusa oraz oleju cytrynowego, który pomaga w usuwaniu przebarwień.

Marka standaryzowana: Colgate
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Colgate
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, Hydrated Silica, Cellulose Gum, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin,
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Commiphora Myrrha Oil, Citrus Medica Limonum Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Mentha
Piperita Oil, Salvia Officinalis Oil, Limonene, CI 77891, Zawiera fluorek sodu: 0.32% w/w (1450 ppm F—)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Szczotkuj zęby 2 razy dziennie. U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości
ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy
skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Zawartość naturalnych ekstraktów z mięty i eukaliptusa.Olejek cytrynowy, który pomaga w delikatnym usuwaniu przebarwień z
powierzchni zębów.Codzienna pielęgnacja zębów i dziąseł.
Dodatkowe informacje: Pasta do zębów Colgate Herbal to pasta zawierająca w swoim składzie ekstrakty ze znanych i naturalnych ziół tj.
Mięta i Eukaliptus. Pasta z wyjątkową kompozycją naturalnych ekstraktów ziołowych oraz olejku cytrynowego, delikatnie usuwa
przebarwienia, przywracając naturalną biel Twoich zębów.

Kotanyi - Sól niejodowana do przetworów 1 kg
Opis Produktu
Opis produktu: Sól z Kopalni Soli "Wieliczka" to bogactwo życiodajnych mikroelementów. Powstaje ona w procesie warzenia
wydobywanej z głębi ziemi solanki, pochodzącej ze złóż powstałych 15 milionów lat temu. Wszystko zaczęło się w 1881 roku od Janosa
Kotányi i papryki. Wkrótce dołączyły inne drogocenne przyprawy i zioła z całego świata. Dziś w naszej ofercie znajdziecie Państwo
również Sól do przetworów z Kopalni „Wieliczka”. Kopalnia Soli "Wieliczka" jest najliczniej odwiedzaną kopalnią na świecie. Każdego roku
solnymi korytarzami wędruje ponad milion turystów. Kopalnia to nie tylko atrakcja turystyczna, ale również miejsce wyjątkowych imprez
i wydarzeń, a dzięki zdrowotnemu mikroklimatowi - podziemne uzdrowisko. Nowością w ofercie kopalni jest Trasa Górnicza. Jej
zwiedzanie ma formę aktywnej, multisensorycznej wyprawy w głąb ziemi, która pozwala poznać pracę górników "od kuchni". Na Trasie
Górniczej turyści stają się adeptami sztuki górniczej i krok po kroku odkrywają tajniki tego wymagającego zawodu. Doskonały pomysł dla
osób spragnionych nowych doznań i niecodziennych wrażeń
Pole rezerwowe 20: Sól niejodowana ułatwia proces kwaszenia
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Sól niejodowana
Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sól do przetworów z Kopalni Soli „Wieliczka”
Marka: Kotanyi
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól niejodowana, substancja przeciwzbrylająca E536 - do 10 mg/kg

Przechowywanie i stosowanie

Zielona Budka - Lody czekoladowe z płatkami czekolady 1000ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 602 g

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać,
Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Zielona Budka
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody czekoladowe (3% czekolady) z płatkami czekoladowymi 4%.
Marka: Zielona Budka
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
519 kJ/124 kcal
Tłuszcz
7,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,9 g
Węglowodany
13 g
w tym cukry
13 g
Białko
1,6 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone (odtworzone), cukier, tłuszcz kokosowy, glukoza, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, miazga
kakaowa, syrop glukozowy, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny (z SOI)), stabilizatory (mączka chleba
świętojańskiego, guma guar), tłuszcz kakaowy, aromat
Pozostale informacje: 536 g e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z płatkami czekolady

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niewidoczna taśma klejąca
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 25m taśmy klejącej

Przechowywanie i stosowanie

Mastemacher - Chleb żytni Bio 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 260 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Żyto - Zawiera, Sezam - Może zawierać
Opis produktu: Bogaty w błonnik chleb żytni z pełnego ziarna, mielonego w naszym młynie. Produkcja ekologiczna jest przyjazna dla
środowiska i podlega ścisłemu nadzorowi.
Marka standaryzowana: Mestemacher

Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bio

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb żytni pełnoziarnisty. Bez substancji konserwujących, pasteryzowany.
Marka: Mestemacher
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość błonnika.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
794 kJ (188 kcal)
Tłuszcz
1,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
35,7 g
w tym cukry
3,9 g
Błonnik
9,0 g
Białko
4,4 g
Sól
1,1 g
Opakowanie zawiera 6 kromek, każda po ok. 42 g.
Na porcję / 1 kromka (ok. 42 g)
*RWS: referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 333 kJ (79 kcal)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: rozdrobnione ziarno ŻYTNIE**, woda, sól morska, drożdże, ** z rolnictwa ekologicznego
Pozostale informacje: Na porcję / 1 kromka (ok. 42 g), wartość odżywcza 333 kJ 79 kcal 4%, RWS*, 100 g: 794 kJ / 188 kcal, *RWS:
referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). Unijne logo rolnictwa ekologicznego - DE-ÖKO-001
rolnictwo UE, Certyfikacja: AGRO BIO TEST / PL-EKO-07,
Przygotowanie i stosowanie: Po rozpakowaniu jak najszybciej spożyć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, doskonały również z tostera
Dodatkowe informacje: Przepisy na www.benus.pl.

Bracia Koral - Lody jak dawniej śmietankowe z ciateczkami 900 ml

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Jaja - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Bracia Koral
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Lody jak dawniej
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody śmietankowe z ciasteczkami.
Marka: Bracia Koral
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna
1164 kJ / 278 kcal
tłuszcz
15 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,6 g
węglowodany
32 g
- w tym cukry
24 g
białko
3,8 g
sól
0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: odtworzone MLEKO odtłuszczone, ŚMIETANKA 17%, ciasteczka 16% [mąka PSZENNA, cukier, tłuszcze roślinne
(palmowy, rzepakowy), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, mieszanka słodowa (syrop glukozowy, syrop JĘCZMIENNY,
ekstrakt słodowy), substancje spulchniające: węglany sodu, kwas winowy; sól, aromat], cukier, MASŁO, syrop glukozowy, odtłuszczone
MLEKO w proszku, glukoza, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, guma
guar, aromat, barwnik: karoteny
Pozostale informacje: Zawartość netto 550 g / 900 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na śmietance
Dodatkowe informacje: Odnawialne od 20% do 50%.

TEALIGHT OGRÓD SPA 11G,30SZT Świece zapachowe: Ogród Spa
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera octan linalilu, tetrahydrolinalolu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
Opis produktu: Świece zawierają olejki eteryczne. Czas palenia pojedynczej świecy około 4 godzin
Podmarka: Scented Candles
Uzytkowanie i przechowywanie: Proszę stosować się do instrukcji bezpieczeństwa. Zachować opakowanie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Spa Garden - Świece zapachowe: Ogród Spa
Marka: Aura
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym pomieszczeniu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 30 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Hilton - Miękkie piersi z kaczki - paski - dla psa 100 g
Opis Produktu
Opis produktu: Wysokiej jakości naturalne, suszone przysmaki Hilton Pyszne Super Snaki to idealne uzupełnienie karmy podstawowej dla psów. Hilton
Pyszne Super Snaki charakteryzują się wysoką zawartością mięsa i białka. Nie zawierają cukrów, ani zbędnych tłuszczy. Brak sztucznych dodatków pozwala
zachować naturalny i niepowtarzalny smak przysmaków. Mogą służyć jako przekąska między posiłkami.

Podmarka: Pyszne SuperSnacki
Uzytkowanie i przechowywanie: Po otwarciu, zamknąć strunowe opakowanie i przechowywać w lodówce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miękkie piersi z kaczki dla psa
Marka: Hilton
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie podawać zwierzęciu opakowania z odtleniaczem
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kaczka - 90%, białko sojowe - 4%, gliceryna 3,5%, sorbinian potasu - 1%, barwniki spożywcze - 0,5%

Przechowywanie i stosowanie

Zott - Smietana 18% ekstra kremowa 330 g
Opis Produktu
Opis produktu: Zawiera tylko naturalne składniki mleka i żywe kultury bakterii mlekowych.

Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana homogenizowana.
Marka: Zott Primo
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
777 kJ/188 kcal
tłuszcz
18,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12,3 g
węglowodany
3,1 g
- w tym cukry
3,1 g
białko
2,6 g
sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: 360 g e (330 g + 30 g gratis),
Przygotowanie i stosowanie: Nasza śmietana zawiera tylko naturalne składniki, dlatego przed dodaniem do gorących potraw należy ją
zahartować. 1. Przełóż śmietanę do miseczki i dodaj do niej kilka łyżek gorącej zupy. 2. Energicznie zamieszaj. Powtórz całą czynność 2-3
razy. 3. Tak zahartowaną śmietanę wolno wlewaj do gorącej zupy.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 30 g gratis!, naturalnie do zupy, bez GMO - z mleka od krów karmionych paszami bez GMO, Teraz Polska, bez substancji
zagęszczających, bez skrobi modyfikowanej
Dodatkowe informacje: www.zott-primo.pl.

Zott - Primo. śmietana 12% 330 g
Opis Produktu
Opis produktu: Zawiera tylko naturalne składniki mleka i żywe kultury bakterii mlekowych.
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana homogenizowana.
Marka: Zott Primo
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
559 kJ/135 kcal
tłuszcz
12,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,2 g
węglowodany
3,3 g
- w tym cukry
3,3 g
białko
2,6 g
sól
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: 360 g e (330 g + 30 g gratis),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 30 g gratis!, bez GMO - z mleka od krów karmionych paszami bez GMO, Teraz Polska, bez substancji zagęszczających, bez skrobi
modyfikowanej
Dodatkowe informacje: www.zott-primo.pl.

Urbanek - Ćwikła z chrzanem 270 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 488 g
Marka standaryzowana: Urbanek
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ćwikła z chrzanem. Produkt pasteryzowany.
Marka: Urbanek
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
228 kJ / 54 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
9,9 g
- w tym cukry
9,7 g
Białko
1,7 g
Sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: burak (76%), chrzan (12%), ocet spirytusowy, woda, cukier, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Poznaj Dobrą Żywność

Zott - Jogurt naturalny bez laktozy 180g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bez laktozy
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Zott Primo
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
274 kJ/65 kcal
tłuszcz
3,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,1 g
węglowodany
3,7 g
- w tym cukry
3,7 g
białko
4,8 g
sól
0,16 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, BIAŁKA MLEKA, żywe kultury bakterii

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez laktozy*, wysoka zawartość białka, bez mleka w proszku, tylko składniki pochodzące z mleka i żywe kultury bakterii, z mleka
od krów karmionych paszami bez GMO, *zawartość laktozy <0,01 g/100 g
Dodatkowe informacje: www.zott-primo.pl.

Jogobella - Jogurt owocowy truskawkowy bez laktozy 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zawiera MLEKO
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bez laktozy
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt malinowyJogurt truskawkowyJogurt wiśniowyJogurt brzoskwiniowy
Marka: Zott Jogobella
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez laktozy*, extra duże kawałki owoców, bez syropu glukozowo-fruktozowego, bez konserwantów, Teraz Polska, *zawartość laktozy <0,01 g/ 100 g

Hortex - Zupa fasolowa. Mieszanka warzywna z przyprawami 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 460 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może
zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Zupa fasolowa to szybkie i sycące danie, które nadaje się zarówno na ciepłą kolacje jak i szybki lunch. Smak fasoli
doskonale podkreślają zioła zawarte w przyprawie. Obok fasoli w zupie znajdują się warzywa takie jak: marchewka, seler, por, a także
pietruszka.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. bez rozmrażania. Garnek: Otworzyć opakowanie i wyjąć saszetkę z przyprawą. Do 1 l gorącego
bulionu lub wywaru wsypać zawartość opakowania, dodać 4 ziarenka ziela angielskiego, 2 liście laurowe, 10 ziarenek pieprzu. Gotować pod
przykryciem ok. 20 minut. Pod koniec gotowania dodać przyprawę z saszetki. Doprawić do smaku solą. Do zupy można dodać
podsmażoną na patelni wędzonkę. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z przyprawami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C 4 dni. ** -12°C 1 miesiąc. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
303 kJ / 73 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
6,6 g
w tym cukry
2,8 g
Błonnik
11,2 g
Białko
5,3 g
Sól
0,63 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 99% w zmiennych proporcjach: fasola blanszowana 50%, marchew, SELER, pietruszka, por, przyprawy 1% (sól,
naturalne aromaty w tym aromat dymu wędzarniczego, cebula, majeranek, czosnek)
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: saszetka z przyprawą, wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Dawtona - Groszek konserwowy 400/240 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 450 g
Opis produktu: Oto jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw świata - groszek pasuje świetnie tak do niemal każdej sałatki czy zupy, jak
i dań mięsnych - od słodkawych, po bardzo ostre. Jedna z obowiązkowych pozycji w każdej kuchni, lubiany przez najmłodszych, jak i
dorosłych. Pamiętajmy też, że groszek konserwowy to jedynie 75 kcal na 100 g.
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Groszek konserwowy. Produkt sterylizowany.
Marka: Dawtona
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko

w 100 g
316 kJ / 75 kcal
0,8 g
0,2 g
8,7 g
1,6 g
5,6 g
5,5 g

Sól
0,69 g
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 120 g (%RWS*)
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 120 g dotyczą masy netto po odsączeniu zalewy. 373 kJ / 89 kcal (4%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
1,0 g (1%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: groszek zielony, woda, sól
Pozostale informacje: porcja 120 g zawiera 373 kJ 89 kcal 4%*, w 100 g: 316 kJ / 75 kcal, Pojemność opakowania: 400 ml, *Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Dorsz czarny wędzony* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GORCZYCĘ, SKORUPIAKI, SELER

Opis produktu: Dorsz czarny, tusza wędzona na gorąco

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dorsz -czarny wędzony - na wagę
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +6°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: DORSZ Czarniak (Pollachius virens), sól. Produkt moze zawierać GORCZYCĘ, SKORUPIAKI, SELER
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej spożyć w dniu zakupu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu

zamówienia.

Apetina - Ser biały typu śródziemnomorskiego. sałatkowy w kostkach. w zalewie solankowej. bez
laktozy 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 458 g
Zalecenia dla alergikow: LAKTOZA - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Arla
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Danii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser biały typu śródziemnomorskiego, sałatkowy w kostkach, w zalewie solankowej, bez laktozy.
Marka: Arla Apetina
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2 - +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu jednego tygodnia.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
676 kJ/162 kcal
Tłuszcz
10 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,6 g
Węglowodany
<0,5 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
17 g
Sól
2,8 g
Wapń
248 mg (31%*)
Laktoza
<0,01/100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER (MLEKO pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu MLEKOWEGO, enzym koagulujący: podpuszczka i lipaza
mikrobiologiczna, stabilizator: chlorek wapnia, enzym laktaza), zalewa solankowa (woda, sól, stabilizator: chlorek wapnia, regulator
kwasowości: kwas MLEKOWY)

Przechowywanie i stosowanie

Schauma - Szampon dla mężczyzn 400ml
Opis Produktu
Opis produktu: Czas na Schaumę!. Szampon do włosów Schwarzkopf Schauma For Men z ekstraktem z chmielu wzmacnia włosy od nasady aż po same
końce, pielęgnując strukturę włosów i dbając o ich naturalną objętość. Ulepszona formuła otuli Twoje włosy gęstą pianą i wydobędzie z nich to co najlepsze!.
- Rozkoszuj się ulepszoną formułą z otulającą Twoje włosy gęstą pianą!. - Formuła z chmielem wzmacnia włosy i dodaje objętości. - Dla silnych i mocnych
włosów. - Do codziennego stosowania. - Formuła wegańska - bez składników pochodzenia zwierzęcego. - Składniki pochodzenia naturalnego, do 95 %
biodegradowalne. - Korpus butelki wykonany w 50 % z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. - Zakrętka wykonana w 25 % z tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu. Segreguj: Zużyte opakowanie wyrzuć do żółtego pojemnika na odpady plastikowe. Schauma oferuje wysokiej jakości pielęgnację
dla wszystkich typów włosów i członków rodziny - nawet tych najmłodszych. Nasze pielęgnujące wegańskie formuły z naturalnych składników opracowane
zostały w ramach zaufanej marki rodzinnej z ponad 80-letnim doświadczeniem. Teraz w bardziej nowoczesnych i zrównoważonych opakowaniach!. SchaumaPielęgnuje codzienne chwile!. Rodzinna Marka Roku 2022!.

Marka standaryzowana: Schauma
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Men

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Schauma
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water, Eau), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Humulus Lupulus (Hops) Cone
Extract, Sodium Benzoate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Glycol Distearate, Laureth-4, PEG-7 Glyceryl
Cocoate, Hydrogenated Castor Oil, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Propylene Glycol, Ethoxydiglycol, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Limonene, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate

Przechowywanie i stosowanie

Schauma - Szampon do włosów farbowanych 400 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Czas na Schaumę!. Szampon do włosów dla mężczyzn Schwarzkopf Schauma Color Shine z ekstraktem z granatu zapewni Ci wyjątkowo
długotrwałą ochronę koloru* i intensywny blask włosów. Ulepszona formuła otuli Twoje włosy gęstą pianą i wydobędzie z nich to co najlepsze od nasady aż
po same końce!. - Rozkoszuj się ulepszoną formułą z otulającą Twoje włosy gęstą pianą!. - Formuła z granatem długotrwale chroni kolor*. - Dla lśniących
włosów i intensywnego koloru przez długi czas. - Do włosów farbowanych i rozjaśnianych. - Formuła wegańska - bez składników pochodzenia zwierzęcego. Składniki pochodzenia naturalnego, do 95 % biodegradowalne. - Korpus butelki wykonany w 50 % z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Zakrętka wykonana w 25 % z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Segreguj: Zużyte opakowanie wyrzuć do żółtego pojemnika na odpady
plastikowe. Schauma oferuje wysokiej jakości pielęgnację dla wszystkich typów włosów i członków rodziny - nawet tych najmłodszych. Nasze pielęgnujące
wegańskie formuły z naturalnych składników opracowane zostały w ramach zaufanej marki rodzinnej z ponad 80-letnim doświadczeniem. Teraz w bardziej
nowoczesnych i zrównoważonych opakowaniach!. Schauma - Pielęgnuje codzienne chwile!. Rodzinna Marka Roku 2022!. *W połączeniu z odzywką Schauma
Color Shine.

Marka standaryzowana: Schauma
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Schauma
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water, Eau), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Punica Granatum Fruit Extract, Prunus
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Benzophenone-4, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Benzoate, Citric Acid, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Cocamide MEA, Dimethicone, Parfum (Fragrance), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycol Distearate, Laureth-4, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Propylene Glycol, Hydrogenated Castor Oil, Sodium Hydroxide, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate,
Laureth-23, Sodium Salicylate, Benzyl Alcohol

Przechowywanie i stosowanie

Olewnik - Kiełbasa szynkowa wieprzowa 90 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), SELER, SOJĘ, zboża zawierające GLUTEN

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona wędzona, parzona, plastrach
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin, lecz nie później niż po terminie przydatności do spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: kiełbasa szynkowa wieprzowa
Marka: Olewnik
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
511 kJ/ 121 Kcal
Tłuszcz
3,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Węglowodany
2,4 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
20 g
Sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe z szynki 90%, woda, sól, glukoza, substancja zagęszczająca (karagen), stabilizatory (trifosforany, cytryniany
sodu), białko wieprzowe, kolagenowe, błonnik PSZENNY bezglutenowy), przeciwutleniacz (izoaskorbinian sodu), wzmacniacz smaku
(glutaminian monosodowy), kolendra, aromaty (w tym aromat dymu wędzarnianego), substancja konserwująca (azotyn sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Actimel - Danone. Naturalny 8 x 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 870 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Panie i Panowie, przedstawiamy klasykę w przepysznym wydaniu! Actimel o smaku klasycznym to mleko
fermentowane, w którego składzie znajdują się żywe kultury bakterii, między innymi 20 miliardów bakterii L. Casei Danone. Actimel
zawiera także witaminy B6 i D, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Barwniki i aromaty. Nie w naszym
Actimelu o smaku klasycznym! Wspieraj odporność* w smakowity sposób i pozwól Actimelowi towarzyszyć Ci każdego dnia pełnego
wyzwań! . *Actimel o smaku klasycznym zawiera witaminy B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.
Marka standaryzowana: Actimel
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Miejsce produkcji: B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko fermentowane z L. casei Danone oraz witaminami B6 i D.
Marka: Actimel
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w witaminę D.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
100 g
Energia
307 kJ / 73 kcal
Tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy nasycone
1,0 g
Węglowodany
10,8 g
w tym cukry
10,8 g
Białko
3,0 g
Sól
0,10 g
100 g
Wapń
120 mg
Witamina B6
0,21 mg
Witamina D
1,67 µg
Opakowanie zawiera 8 butelek. Butelka zawiera 1 porcję równą 100 g.
%* / 100 g
**Referencyjne wartości spożycia.
4%
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MLEKO odtłuszczone odtworzone, płynny cukier (B) lub cukier (V), dekstroza, koncentrat
składników mineralnych z MLEKA, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH, Lactobacillus casei Danone CNCM I-1518: min. 20
miliardów/100 g (min. 20 x 10? jtk/100 g), witamina B6, witamina D, Składnik: B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia
Pozostale informacje: 8 x 100 g e = 800 g,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: układ odpornościowy*, bogaty w witaminę D - 1/3 referencyjnej wartości spożycia, 20 miliardów L.Casei Danone + *witaminy
[B6, D], *Actimel zawiera witaminy B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Dodatkowe informacje: Należy sprzedawać w komplecie.

Durex - Invisible prezerwatywy 10 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 34 g
Opis produktu: Prezerwatywy Durex Invisible supercienkie powstały, aby zwiększyć uwrażliwienie przy zapewnieniu wysokiego
bezpieczeństwa i ochrony. Optymalne dopasowanie. Każdy jest inny, ale odpowiednio dopasowany rozmiar powinien być zawsze
komfortowy i dawać poczucie bezpieczeństwa. Proste, zakończone zbiorniczkiem, gładkie prezerwatywy. Rozmiar. Standardowy
(szerokość nominalna 54 mm). Lubrykant. Silikonowy. Grubość. Supercienkie. Przezroczyste prezerwatywy z naturalnego lateksu.
Marka standaryzowana: Durex

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Durex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Kluczem jest wiedza i świadomość, dlatego przeczytaj instrukcję używania znajdującą się w środku,
zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed
ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywanie: Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania
słonecznego.

Zdrowie i styl życia

Pozostale informacje: DUREX i logo DUREX są znakami towarowymi Reckitt Benckiser Group. Certyfikowany na zgodność z
dyrektywą 93/42/EWG przez SGS Belgium NV, CE 1639 jako środek antykoncepcyjny lub zapobiegający zarażeniu chorobami
przenoszonymi drogą płciową. Niemedyczne zastosowania produktu nie były ocenione. Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE1639,
ISO 4074,
Przygotowanie i stosowanie: Przed użyciem, Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami.
Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy. Utylizacja, Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą
prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do toalety.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: supercienkie

Pewni Dobrego - Twaróg półtłusty 350g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo... Mleko pochodzące z małych lokalnych gospodarstw. Prosty skład. Ręcznie wyrabiany
Rozszerzona nazwa produktu: Ser twarogowy półtłusty
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg z kujaw i ziemi dobrzyńskiej półtłusty
Marka: Pewni dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: Pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
553 kJ/ 131 Kcal
Tłuszcz
4,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,4 g
Węglowodany
3,7 g
- w tym cukry
3,2 g
Białko
19 g
Sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu

Pewni Dobrego - Twaróg tłusty 350g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo... Mleko pochodzące z małych lokalnych gospodarstw. Prosty skład. Ręcznie wyrabiany
Rozszerzona nazwa produktu: Ser twarogowy tłusty
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg z kujaw i ziemi dobrzyńskiej tłusty
Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: Pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
717 kJ/ 171 Kcal
Tłuszcz
9,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,4 g
Węglowodany
3,5 g
- w tym cukry
2,9 g
Białko
18 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu

Roleski - Musztarda chrzanowa 175 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 300 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Gorczyca - Zawiera
Marka standaryzowana: Firma Roleski
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musztarda chrzanowa.
Marka: Roleski
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
435 kJ/104 kcal
Tłuszcz
4,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
9,5 g
Białko
4,8 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, GORCZYCA, ocet spirytusowy, cukier, chrzan (4%), sól, ekstrakt kurkumy
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-002-001, 180 ml,

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: najlepsza do kiełbasek i innych, bez konserwantów, bez glutenu, średnio ostra

WD-40 Preparat smarująco-konserwujący 250 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Smaruje: odblokowuje i smaruje zamki w drzwiach , zawiasy, maszyny do szycia, maszyny do pisania, regulatory,
zawory, krzesła biurowe, mechanizmy złożone z dźwigni i łączników oraz linki. Usuwa drażniące dźwięki silnika. Penetruje: doskonale
penetruje i poluzowuje zardzewiałe, skorodowane i zapieczone nakrętki, śruby, regulatory, sworznie, linki i inne złącza. Czyści: rozpuszcza
ślady ze smaru, smoły, gumy, klejów, kredek. Zmiękcza osady z twardej wody, Ze względu na brak silikonu nie przyciąga brudu i kurzu.
Konserwuje: Pozostawia warstwę ochronną przeciw rdzy i korozji na rowerach, częściach chromowanych, metalowych, motocyklach i
narzędziach. Usuwa Wodę: wypiera wodę z powierzchni metalowych, kontaktów elektrycznych, samochodowych układów zapłonowych,
narzędzi (także ogrodowych), silników motocyklowych i silników przyczepnych.
Informacje dot stylu zycia: Nie zawiera silikonów

Składniki i wartości odżywcze
Marka: WD-40
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod
ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę, Chronić
przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie
palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania
par i rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku połknięcia:
natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skontaktować
się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie
temperatury przekraczającej 50C. Zawartość/pojemnik usuwać po zabezpieczeniu do zakładu utylizacji odpadów. Powtarzające się
narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Bez wystarczającej wentylacji możliwość tworzenia się mieszanek
wybuchowych. Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% związki aromatyczne.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Przed użyciem wstrząśnij. Rozpyl na powierzchnię - nie ścierak. Po wyparowaniu rozpuszczalnika
pozotawia warstwę ochronną.

Przechowywanie i stosowanie

Astra - Farby plakatowe 20 ml 10 kolorów
Opis Produktu
Opis produktu: Farby kryjące do malowania na: papierze, drewnie, ceramice, kamieniu, styropianie. Gęstą farbę zaleca się rozcieńczyć wodą.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Farby plakatowe 10 kolorów 20 ml
Marka: Astra
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Istnieje ryzyko spożycia farby. W przypadku spożycia i wystąpienia niepokojących objawów należy
skontaktować się z lekarzem. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Zachować opakowanie.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 kolorów x 20 ml

Przechowywanie i stosowanie

Cleanic - Płatki. waciki kosmetyczne 100 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 68 g

Marka standaryzowana: Cleanic
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Cleanic
Przechowywanie: Przydatność: 5 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% bawełna

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100 sztuk + 33% gratis, miękkość i gładkość - łagodny dla skóry i komfortowy demakijaż

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Biały Jeleń - Płyn do kąpieli z witaminami AEF 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 816 g
Opis produktu: Biały Jeleń płyn do kąpieli i pod prysznic z witaminami A, E, F i czystą bawełną. Działanie. - receptura została oparta na delikatnych
składnikach myjących i pielęgnujących. - relaksująca kompozycja zapachowa idealnie sprawdzi się w codziennej kąpieli osób z różnego rodzaju alergiami i
problemami skórnymi, czy też skórą wrażliwą skłonną do podrażnień. - miękka piana otuli skórę, jednocześnie skutecznie zmywając zanieczyszczenia oraz
nadmiar sebum. Substancje pielęgnujące:. - kompleks witamin A, E, F. - wyciąg z nasion bawełny. - pantenol. Właściwości. - idealny do kąpieli zarówno w
wannie jak i pod prysznicem.
Marka standaryzowana: Biały Jeleń
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Biały Jeleń
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Cocamide DEA, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Panthenol, Parfum, Citric Acid, Tetrasodium
EDTA, Propylene Glycol, Gossypium Herbaceum Seed Extract, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Laureth-7 Citrate, POLYSORBATE 20, PEG-20
Glyceryl Laurate, Tocopherol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, PEG-14 M,
Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Caprylic/Capric Triglyceride, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Phenoxyethanol
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Do wypełnionej wodą wanny wlej niewielką ilość płynu pod silny strumień wody lub nałóż bezpośrednio na
zmoczoną gąbkę, myjkę, szczotkę lub dłoń pod prysznicem. Następnie wmasuj w wilgotną skórę do uzyskania delikatnej piany. Po zakończonej kąpieli opłucz
skórę letnim strumieniem wody.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: codzienna pielęgnacja, polecany dla dzieci, przebadany w kierunku atopii

Biały Jeleń - Płyn do kąpieli kozie mleko 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 820 g

Opis produktu: Biały Jeleń płyn do kąpieli z ekstraktem z koziego mleka. Działanie. - receptura została oparta na bezpiecznych i
delikatnych środkach myjących i pielęgnujących. - subtelna kompozycja zapachowa idealnie sprawdzi się w codziennej kąpieli osób z
różnego rodzaju alergiami i problemami skórnymi, czy też skórą wrażliwą skłonną do podrażnień. - jedwabista piana otuli skórę,
jednocześnie skutecznie zmywając różnego rodzaju zanieczyszczenia oraz nadmiar sebum. Substancje pielęgnujące:. - ekstrakt z koziego
mleka. - pantenol. Właściwości. - idealny do kąpieli zarówno w wannie jak i pod prysznicem.
Marka standaryzowana: Biały Jeleń
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: płyn do kąpieli kozie mleko
Marka: Biały Jeleń
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Cocamide DEA, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Styrene/Acrylates Copolymer,
PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Caprae Lac Extract, Glycerin, Propylene Glycol, Panthenol, Citric Acid, Parfum, Tetrasodium EDTA,
PEG-14 M, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Do wypełnionej wodą wanny wlej niewielką ilość płynu pod silny strumień wody lub nałóż
bezpośrednio na zmoczoną gąbkę, myjkę, szczotkę lub dłoń pod prysznicem. Następnie wmasuj w wilgotną skórę do uzyskania delikatnej
piany. Po zakończonej kąpieli opłucz skórę letnim strumieniem wody.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: codzienna pielęgnacja, przebadany w kierunku atopii

Lactacyd - Płyn o właściwościach przeciwgrzybiczych 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 250 g
Opis produktu: Płyn do higieny intymnej dla kobiet cierpiących na infekcje grzybicze stref intymnych. . Płyn higieniczny Lactacyd o
właściwościach przeciwgrzybiczych został przygotowany specjalnie dla kobiet, które mają skłonność do infekcji grzybiczych objawiających
się uczuciem swędzenia, pieczenia i podrażnieniem okolic intymnych. . Dzięki łagodnie zasadowemu pH 8 pomaga w walce z nadmierną
kwasowością okolic intymnych, pozbawiając grzyby Candida Albanis sprzyjającego dla nich środowiska rozwoju. Formuła produktu
została dodatkowo wzbogacona o ekstrakt z nagietka o właściwościach łagodzących podrażnienia wywołane infekcją grzybiczą. . Płyn do
higieny intymnej Lactacyd o właściwościach przciwgrzybiczych przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji i do stosowania podczas
leczenia infekcji grzybiczej . Specjalistyczny Płyn do higieny intymnej Lactacyd o właściwościach przeciwgrzybiczych łagodzi uczucie
swędzenia, pieczenia i podrażnienia związane z infekcjami grzybiczymi* i jednocześnie delikatnie pielęgnuje strefy intymne. Zapewnia przy
tym świeżość i czystość przez wiele godzin. Przebadany ginekologicznie. *produkt nie posiada właściwości leczniczych. . Działanie płynu
do higieny intymnej Lactacyd o właściwościach przeciwgrzybiczych:. - wspiera codzienną pielęgnację okolic intymnych, - pomaga łagodzić
objawy towarzyszące infekcji grzybiczej, takie jak pieczenie i swędzenie. - ogranicza dyskomfort wywołany przez objawy infekcji
grzybiczej, - pomaga utrzymać odpowiedni poziom pH okolic intymnych, - działa kojąco.
Marka standaryzowana: Lactacyd
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lactacyd
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ostrzeżenia:. Należy zaprzestać stosowania płynu w momencie, gdy pojawią się pierwsze objawy
reakcji alergicznej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, PEG-55 Propylene Glycol Oleate, Propylene Glycol, Triethanolamine,
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Coco-Glucoside, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol,
Myristamidopropyl PG-Dímonium Chloride Phosphate, Glyceryl Oleate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium EDTA, Glycerin, Parfum,
Ethylhexylglycerin, Glycol Distearate, Citric Acid, Bisabolol, Lactic Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate
Przygotowanie i stosowanie: Jak stosować, Niewielką ilość płynu nabrać na dłonie. Spienić. Umyć okolice intymne, a następnie dokładnie
spłukać. Produkt przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łagodnie zasadowe pH 8, pomaga łagodzić dolegliwości występujące podczas infekcji grzybiczych*, wzbogacony o kojący ekstrakt
z nagietka, polecany do stosowania dodatkowo podczas leczenia infekcji grzybiczej*, testowany dermatologicznie, nr 1 w Polsce i na
świecie, *W połączeniu z odpowiednim leczeniem farmakologicznym. Produkt nie ma właściwości leczniczych
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Auchan - Pianka do golenia dla skóry wrażliwej 200 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Pianka do golenia z aloesem tworzy aksamitną pianę o miękkiej konsystencji. Ułatwia golenie, nawet wrażliwej skóry twarzy pozostawiając ją
gładką w dotyku. Aktywne składniki: Aloe Vera – sok z liści aloesu. Łagodzi, nawilża, kondycjonuje Pochodna lanoliny – działa zmiękczająco i nawilżająco.
Zmniejsza szorstkość skóry
Jednostka opisowa: g/ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pianka do golenia z łagodzącym aloe vera dla skóry wrażliwej
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA: Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,
źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie
wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed dziećmi. 5,2% masowych zawartości jest łatwopalne

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Triethanolamine, Palmitic Acid, Butane, Propane, Stearic Acid, Laureth – 23, PEG – 75 Lanolin, PEG – 7, Glyceryl Cocoate,
ISOBUTANE, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Parfum, Linalool
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Wydozować odpowiednią ilość pianki, rozprowadzić równomiernie dłonią na zwilżonej
skórze. Golić przy użyciu maszynki do golenia. Spłukać ciepłą wodą, osuszyć skórę. Dla pełnej pielęgnacji zaleca się zastosowanie wody po goleniu z serii
AUCHAN

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt przebadany dermatologicznie

Włoszczowa - Kefir 1000 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1040 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Włoszczowa
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kefir
Marka: Włoszczowa
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Energia
188 kJ / 45 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy nasycone
1,0 g
Węglowodany
4,6 g
w tym cukry
3,4 g
Błonnik
0g
Białko
3,2 g
Sól
0,1 g
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) % RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury bakterii mlekowych

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dla całej rodziny

Konspol - Hamburger classic z kurczaka kotlety 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać SELER, MLEKO(łącznie z LAKTOZĄ) i JAJA

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hamburger classic. Produkt z kurczaka smażony, pieczony
Marka: Konspol
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
927 kJ
Wartość energetyczna
223 kcal
Białko
13 g
Węglowodany
4,5 g
- w tym cukry
0,6 g
Tłuszcz
17 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: z kurczaka mięso oddzielone mechanicznie 73%, woda, olej rzepakowy, skrobia PSZENNA, cebula, sól, izolat i hydrolizat
białka SOJOWEGO, kasza manna(z PSZENICY), przyprawy(zawiera GORCZYCĘ), przeciwutleniacze: E300, E316; glukoza,
stabilizatory: E415, E417; regulator kwasowości: E508; substancja zagęszczająca: E407; wzmacniacz smaku: E621; substancja konserwująca:
E250
Zawartosc opakowania: 5 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Tuńczyk kawałki w oliwie z pierw. Tłocz.160g.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce, w zamkniętym opakowaniu oraz spożyć w ciągu 2 dni

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tuńczyk kawałki w oliwie z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. Produkt sterylizowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciwm przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1140 kJ/ 274 Kcal
Tłuszcz
20,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,1 g
Węglowodany
0,4 g
- w tym cukry
0g
Białko
22,9 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TUŃCZYK albakora (RYBA), oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia 34%, sól

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Tuńczyk kawałki w sosie pomidorowym 160g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce w temperaturze do +4C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu oraz
spożyć w ciągu 1 dnia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tuńczyk w sosie pomidorowym, kawałki. Produkt sterylizowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
640 kJ / 153 kcal
Tłuszcz
9,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,4 g
Węglowodany
4,5 g
- w tym cukry
3,6 g
Błonnik
0,6 g
Białko
1g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TUŃCZYK, woda, koncentrat pomidorowy 9,7%, olej słonecznikowy, cukier, sól

Przechowywanie i stosowanie

Tymbark - Sok jabłkowy 100%200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 218 g

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 z myślą o gustach
najmłodszych. Sok jabłkowy 100% z Tymbarku to tradycyjny smak jabłek z najlepszych polskich sadów. Od lat powstaje z
wyselekcjonowanych odmian owoców - to ich wybór decyduje o wyjątkowym smaku. Bogate w witaminę C jabłka nie tylko doskonale
smakują, ale także wspomagają odporność organizmu.
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok jabłkowy 100% z zagęszczonego soku jabłkowego. Wzbogacony witaminą C. Pasteryzowany.
Marka: Tymbark
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witaminy C.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze w 100 ml
energia
184 kJ / 43 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
białko
0g
sól
0g
witamina C
6 mg / 7,5%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok jabłkowy 100% z zagęszczonego soku, witamina C

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: z dodatkiem witaminy C, z zagęszczonego soku, szklanka soku jest równoważna jednej z 5 porcji warzyw, owoców lub soku,
źródło witaminy C

Tymbark - Multiwitamina. Sok wieloowocowo-marchwiowy 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 219 g
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 z myślą o gustach
najmłodszych. Przyjaciele w Stumilowym Lesie wiedzą, że razem można zdziałać najwięcej. A multiwitamina to wspólne działanie
wszystkich najlepszych owoców, z których powstaje. Ten prawdziwie soczysty miks świetnie smakuje, a w dodatku orzeźwia i zawiera
porcję witamin. Tygrysek poleca multiwitaminę wszystkim rozbrykanym, a Kubuś potwierdza, że jest naprawdę pyszna!.
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok wieloowocowo-marchwiowy 100% częściowo z soków zagęszczonych. Wysoka zawartość witamin:
A, E, C, tiaminy, ryboflawiny, niacyny, B6, kwasu foliowego, B12, biotyny, kwasu pantotenowego. Pasteryzowany.
Marka: Tymbark
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość witamin: A, E, C, tiaminy, ryboflawiny, niacyny, B6, kwasu foliowego, B12, biotyny,
kwasu pantotenowego.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze w 100 ml:
energia
214 kJ / 51 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
12 g
w tym cukry
12 g
białko
0g
sól
0,01 g
witamina A
232 µg / 29%*
witamina E
1,8 mg / 15%*
witamina C
12 mg / 15%*

tiamina
ryboflawina
niacyna
witamina B6
kwas foliowy
witamina B12
biotyna
kwas pantotenowy

0,165 mg / 15%*
0,21 mg / 15%*
2,4 mg / 15%*
0,21 mg / 15%*
30 µg / 15%*
0,375 µg / 15%*
7,5 µg / 15%*
0,9 mg / 15%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: soki z zagęszczonych soków z: jabłek (60%), pomarańczy (22%) i marchwi (12%), przeciery z: bananów (3%), brzoskwiń,
gujawy i papai, soki z zagęszczonych soków z: ananasów (2%), mango, MARAKUI, liczi, figi kaktusowej, kiwi i limonek, witaminy: A, E,
C, tiamina, RYBOFLAWINA, niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna i kwas pantotenowy
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z dodatkiem witamin, częściowo z soków zagęszczonych, bogactwo witamin - kochaj zdrowie, kochaj życie

Bic - Długopis Round Stick niebieski 1.0 mm 8 szt
Opis Produktu
Opis produktu: - 1 kolor: niebieski. - Wentylowana skuwka, ułatwia oddychanie w przypadku połknięcia. - Średnica końcówki 1,0 mm.
Marka standaryzowana: Bic
Podmarka: Round Stic

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Długopis niebieski
Marka: BiC

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bic - Długopis Round Stick czarny 1.0 mm 8 szt
Opis Produktu
Opis produktu: - 1 kolor: czarny. - Wentylowana skuwka, ułatwia oddychanie w przypadku połknięcia. - Średnica końcówki 1,0 mm.
Marka standaryzowana: Bic

Podmarka: Round Stic

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Długopis czarny
Marka: BiC

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Lipton - Napój Ice Tea brzoskwinia 1,5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1556 g
Opis produktu: Lipton Ice Tea Pech to pyszne połączenie mrożonej herbaty i soczystych brzoskwiń, które gwarantuje orzeźwienie. Od 2020 roku butelki
Lipton Ice Tea są produkowane w 100% z recyklingu* i nadają się do ponownego przetworzenia. *Nie dotyczy etykiety i nakrętki.

Marka standaryzowana: Lipton
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Ice Tea

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niegazowany napój herbaciany o smaku brzoskwiniowym. Zawiera cukry i substancję słodzącą.
Marka: Lipton
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. Po
otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
82 kJ/20 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy nasycone
<0,1 g
Węglowodany
4,6 g
- w tym cukry
4,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,02 g
** Opakowanie zawiera 6 porcji.
250 ml**
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 204 kJ/49 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, fruktoza, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), EKSTRAKT czarnej herbaty (0,12%), sok brzoskwiniowy
z soku zagęszczonego (0,1%), regulator kwasowości (cytryniany sodu), aromaty, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancja
słodząca (glikozydy stewiolowe)
Pozostale informacje: Lipton to marka Unilever, używana na podstawie licencji.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: numer 1 pod słońcem*, butelka 100% z recyklingu, *Lipton Ice Tea marką #1 w Europie, na podstawie raportu Euromonitor
International Limited Soft Drinks 2020, skumulowana sprzedaż wartościowa w Europie zachodniej i wschodniej, 2019
Dodatkowe informacje: www.facebook.com/liptonicetea.

Lipton - Napój Ice Tea cytryna 1,5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1562 g
Opis produktu: Lipton Ice Tea Lemon to świetny sposób, aby orzeźwić się smakiem mrożonej herbaty z cytrynową nutą. Od 2020 roku
butelki Lipton Ice Tea są produkowane w 100% z recyklingu* i nadają się do ponownego przetworzenia. *Nie dotyczy etykiety i nakrętki.
Marka standaryzowana: Lipton
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Ice Tea

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niegazowany napój herbaciany o smaku cytrynowym. Zawiera cukry i substancję słodzącą.
Marka: Lipton
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i mrozu. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml:
Energia
82 kJ / 20 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy nasycone<0,1 g
Węglowodany
4,6 g
- w tym cukry
4,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, fruktoza, kwas (kwas cytrynowy), EKSTRAKT czarnej herbaty (0,12%), sok cytrynowy z soku zagęszczonego
(0,1%), regulator kwasowości (cytryniany sodu), aromat, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancja słodząca (glikozydy

stewiolowe)
Pozostale informacje: Lipton to marka Unilever, używana na podstawie licencji.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: numer 1 pod słońcem*, butelka 100% z recyklingu, *Lipton Ice Tea marką #1 w Europie, na podstawie raportu Euromonitor
International Limited Soft Drinks 2020, skumulowana sprzedaż wartościowa w Europie zachodniej i wschodniej, 2019
Dodatkowe informacje: www.facebook.com/liptonicetea.

Auchan - Mikrofibra super chłonna 5 szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Bardzo chłonne. Wymiary 20 x 18 cm
Uzytkowanie i przechowywanie: Przepłukać wodą przed i po każdym użyciu. Nie używać ze skoncentrowanym wybielaczem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chłonne ściereczki uniwersalne
Marka: Produkt marki Auchan

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Celuloza
Zawartosc opakowania: 5 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Gąbka uniwersalna do szorowania 3 szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Do szorowania

Uzytkowanie i przechowywanie: Nie używać ze skoncentrowanym wybielaczem. Nie używać kolorowej części do szorowania
delikatnych powierzchni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gąbka uniwersalna do szorowania
Marka: Produkt marki Auchan

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Materiał ścierny, celuloza
Zawartosc opakowania: 3 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Udrażniacz do rur w żelu1L
Opis Produktu
Opis produktu: Bezpieczny dla kanalizacji

Przygotowanie: Odkręcić ostrożnie, nie ściskając butelki. Aby otworzyć, nacisnąć i przekręcić korek. Ostrożnie wlać 0,5 litra produktu do
kanalizacji, nawet jeśli jest w niej stojąca woda. W przypadku rozpryskania produktu na powierzchni wokół otworu spustowego należy
natychmiast spłukać produkt. Po użyciu natychmiast zamknąć butelkę. Nie dodawać wrzącej wody ani żadnego innego produktu, nawet
udrożniającego. Nie używać przyssawek. Pozostawić na 30 minut. W trudnych przypadkach powtórzyć operację i pozostawić na całą noc.
Dokładnie spłukać. Nie należy czekać, aż rury zostaną zatkane, aby zacząć działać. Nie przelewać. Nie używać ponownie pustego
opakowania. Nie używać do aluminium, materiałów kompozytowych/żywic. Nie używać sanitariatów podczas stosowania produktu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do udrażniania rur w żelu
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera: Sodium Hydroxide. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia
skóry oraz uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. Przechowywać
wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub
prysznicem). W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. Usunąć wyciek aby zapobiec
szkodom materialnym. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi
Przechowywanie: Przechowywać pod zamknięciem

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mniej niż 5%: polikarboksylany

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tabletki do zmywarki 45 szt.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera subtilisin. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Opis produktu: - Wielofunkcyjne - Mycie – Płukanie – Sól - Folia rozpuszczalna w wodzie -*Świeżość (zapach syntetyczny)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tabletki do zmywarki
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. Dokładnie
umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale mniej niż 15%: związki wybielające na bazie tlenu. Mniej niż 5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne,
polikarboksylany, fosfoniany. Również: enzymy, kompozycje zapachowe
Zawartosc opakowania: 45 sztuk
Przygotowanie i stosowanie: Regularnie sprawdzać czystość filtrów

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tabletki do zmywarki Lemon 45 szt.
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: *Cytryna (zapach syntetyczny)

Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Skoncentrowane tabletki do zmywarki do naczyń
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. Dokładnie
umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 15% lub więcej, ale mniej niż 30%: związki wybielające na bazie tlenu. Mniej niż 5%: niejonowe środki powierzchniowo
czynne, polikarboksylany, fosfoniany. Również: enzymy, kompozycje zapachowe
Zawartosc opakowania: 45 sztuk
Przygotowanie i stosowanie: Zalecenie: regularnie sprawdzać czystość filtrów. Używać soli i płynu do płukania jest zalecane w
przypadku twardej wody

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Folia rozpuszczalna w wodzie

Auchan - Tabletki do zmywarki All in 1 lemon 45 szt.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera subtilisin. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
Opis produktu: Wielofunkcyjne Mycia-Płukanie-Sól
Pole rezerwowe 20: *Cytryna (zapach syntetyczny)
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tabletki do zmywarki
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. Dokładnie
umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Zdrowie i styl życia

Skladniki: 5% lub więcej, ale mniej niż 15%: związki wybielające na bazie tlenu. Mniej niż 5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne,
polikarboksylany, fosfoniany. Również: enzymy, kompozycje zapachowe
Zawartosc opakowania: 45 sztuk
Przygotowanie i stosowanie: Zalecenie: regularnie sprawdzać czystość filtrów

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Folia rozpuszczalna w wodzie

Fa - Fa - Dezodorant Sport Energizing Fresh 150 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Odkryj nowe Fa!. Poznaj nową odsłonę fascynującej świeżości! Wybierz dezodorant dla mężczyzn w sprayu Fa Men
Sport o odświeżającym i energetyzującym zapachu zielonych cytrusów, który zapewni Ci niezawodną i długotrwałą ochronę do 2 dni.
Odśwież swoje ciało & umysł i pozwól swoim zmysłom odkrywać pełną przygód podróż każdego dnia. - Z dezodorantem Fa Men - Poczuj
świeżość jak nigdy dotąd!. - Do 48 h intensywniej ochrony przed nieprzyjemnym zapachem. - Bez soli aluminium. - Specjalna formuła
zwalcza bakterie powodujące nieprzyjemne zapachy, zapewniając skuteczną ochronę. - Formuła wegańska przyjazna dla skóry z systemem
zapobiegającym śladom na ubraniach. - Przebadany dermatologicznie. - do 18 % mniej plastiku z nowym dozownikiem*. - Metalowy
korpus w pełni nadaję się do recyklingu. . Innowacyjne produkty pielęgnacyjne Fa pobudzają zmysły i zapewniają uczucie fantastycznie
miękkiej skóry. Ciesz się niezwykłą pielęgnacją połączoną z cennymi składnikami i inspirującymi zapachami. . *w porównaniu do
wcześniejszego dozownika.
Marka standaryzowana: Fa
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Men

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Fa
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Rozpylać krótkimi seriami. Chronić oczy.

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Butane, Alcohol denat.Propane, ISOBUTANE, Parfum (Fragrance), Propylene Glycol, Triethyl Citrate, Phenoxyethanol,
Linalool, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Menthyl Acetate, Hexyl Cinnamal, Benzyl
Alcohol, Citronellol
Przygotowanie i stosowanie: Dobrze wstrząśnij przed użyciem. Trzymając pojemnik pionowo, rozpylaj z odległości 15 cm od skóry.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.fa.com.

Auchan - Żel do mycia naczyń w zmywarce 1.5L.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera Benzisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
Opis produktu: **Blask i ochrona
Jednostka opisowa: L
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji
Uzytkowanie i przechowywanie: Zalecenie: regularnie sprawdzać czystość filtrów. Produkt może być używany tylko do zmywarek

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żel do mycia naczyń do zmywarki
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale mniej niż 15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, również kompozycje zapachowe, środki
KONSERWUJĄCE (Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Napełnić pojemnik do wyznaczonego poziomu, czyli około 40ml (60ml dla bardzo brudnych
naczyń)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płyn do czyszczenia zmywarek 250ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Odtłuszcza i usuwa kamień

Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do czyszczenia zmywarek
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. Dokładnie
umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale mniej niż 15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, również kompozycje zapachowe
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Opróżnić zmywarkę z wszystkich naczyń. Usunąć naklejkę z korka (pozostawiając korek na
butelce). Włożyć butelkę szyjką skierowaną w dół do kosza na sztućce. Wosk topi się w temperaturze wody i uwalnia produkt. Włączyć
zwykły program zmywania (minimum 65°C) bez dodawania detergentów

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Nabłyszczacz do zmywarek 750ml.
Opis Produktu
Opis produktu: - Bez smug - Świeżość

Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do płukania przeznaczony do zmywarek do naczyń
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale mniej niż 15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Napełnić zbiornik zmywarki przeznaczony na płyn do płukania, postępować zgodnie z
instrukcjami producenta urządzenia. Należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać poziom płynu i w razie potrzeby uzupełniać go. Po
użyciu dokładnie zamknąć buteleczkę

Przechowywanie i stosowanie

Pudliszki - Pulpety w sosie pomidorowym 600 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 893 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, JAJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Pomysł na prosty, ale niebanalny obiad. Pulpety w sosie pomidorowym Pudliszki na pewno przypadną do gustu małym i
dużym głodomorom.
Marka standaryzowana: Pudliszki
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. Zawartość opakowania przełożyć do garnka. Podgrzewać na niewielkim ogniu,
stale mieszając przez 7-10 minut. Od temperatury otoczenia. Odgrzać w kuchence mikrofalowej. W kuchence mikrofalowej (850 W):
Zawartość opakowania przełożyć do głębokiego talerza. Podgrzewać przy maksymalnej mocy przez 3-4 minuty. Produkt po otwarciu i
podgrzaniu należy spożyć w całości. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pulpety wieprzowo-wołowe w sosie pomidorowym
Marka: Pudliszki
Dodatki: Sztuczne konserwanty - Nie zawiera, MSG (glutaminian) - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
378 kJ / 90 kcal
Tłuszcz
4,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,3 g
Węglowodany
7,3 g
w tym cukry
1,5 g
Błonnik
0,6 g
Białko
5,1 g
Sól
1,1 g
Opakowanie zawiera 3 sugerowane porcje produktu. na porcję 200 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, mięso (wieprzowe 13,8%, wołowe 10%), warzywa (marchew 2,7%, cebula 1,9%, pietruszka 1,3%, SELER), koncentrat
pomidorowy 4%, kasza manna (z PSZENICY), mąka PSZENNA, skrobia modyfikowana, sól, przyprawa smakowa [maltodekstryna, sól,
cukier, olej rzepakowy, warzywa, przyprawy, EKSTRAKT drożdżowy, aromat, wzmacniacze smaku (5'-RYBONUKLEOTYDY

disodowe), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)], cukier, czosnek, JAJA w proszku, przyprawy, aromat, drożdże

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 600 g duża porcja!, przygotowane: bez substancji konserwujących*, MOM (mięsa oddzielonego mechanicznie), glutaminianu
monosodowego, *produkt nie zawiera dodatku substancji konserwujących, ponieważ proces sterylizacji zapewnia jego trwałość
Dodatkowe informacje: Dołącz do nas na Facebook.

Pudliszki - Klopsiki w sosie pomidorowym 600 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 886 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Pyszne połączenie w klasycznym wydaniu: gęsty koncentrat pomidorowy, chrupiące warzywa i najwyższej jakości
mięso. Obowiązkowa pozycja na liście zakupów.
Marka standaryzowana: Pudliszki
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. Zawartość opakowania przełożyć do garnka. Podgrzewać na niewielkim ogniu,
stale mieszając przez 7-10 minut. Od temperatury otoczenia. Odgrzać w kuchence mikrofalowej. W kuchence mikrofalowej (850 W):
Zawartość opakowania przełożyć do głębokiego talerza. Podgrzewać przy maksymalnej mocy przez 3-4 minuty. Produkt po otwarciu i
podgrzaniu należy spożyć w całości. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Klopsiki wieprzowe w sosie pomidorowym. Produkt sterylizowany
Marka: Pudliszki
Dodatki: MSG (glutaminian) - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko

w 100 g
529 kJ / 127 kcal
6,9 g
1,6 g
10 g
2,9 g
0,8 g
5,4 g

Sól
1,3 g
Opakowanie zawiera 3 sugerowane porcje produktu. na porcje 200 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, mięso wieprzowe 24%, warzywa (marchew 2,3%, pietruszka, cebula 2,2%), mąka PSZENNA, koncentrat pomidorowy
4,2%, cukier, mąka ryżowa, sól, skrobia modyfikowana, skrobia kukurydziana, przyprawy, przyprawa smakowa [maltodekstryna, sól,
cukier, olej rzepakowy, warzywa, przyprawy, EKSTRAKT drożdżowy, aromat, wzmacniacze smaku (5'-RYBONUKLEOTYDY
disodowe), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)], JAJA w proszku, cebula smażona suszona (cebula, olej palmowy, mąka PSZENNA,
sól), czosnek, drożdże

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: duża porcja!, przygotowane bez zastosowania: MOM (mięsa oddzielonego mechanicznie), glutaminianu monosodowego
Dodatkowe informacje: Dołącz do nas na Facebook.

Smakija - Kaszka śmietankowa 130g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Smakija to piękno prostoty i bogactwo smaku. Niezwykłe połączenie mleka i starannie dobranych składników zapewnia
niepowtarzalny smak i chwile prawdziwej przyjemności.
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kaszka manna na mleku i śmietance.
Marka: Zott Smakija
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
562 kJ/ 134 kcal
tłuszcz
6,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,1 g

węglowodany
- w tym cukry
białko
sól

15,9 g
11,2 g
3,6 g
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO 69%, ŚMIETANKA 17%, kaszka manna z PSZENICY 7%, cukier

Przechowywanie i stosowanie

Delicje - Szampańskie wiśniowe 147g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 152 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA Zawiera
Marka standaryzowana: Delicje
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopty z galaretką wiśniową (52%) oblewane czekoladą (15%).
Marka: Delicje
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko

100 g
1520 kJ / 360 kcal
7,0 g
3,3 g
70 g
50 g
1,7 g
3,2 g

Sól

0,21 g

1 ciastko = 14,7 g; 10 ciastek w opakowaniu.
14,7 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 223 kJ / 53 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, czekolada 15% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcze roślinne
(palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E 476), aromat], mąka PSZENNA, JAJA, woda, skrobia
ziemniaczana, zagęszczony sok wiśniowy 1,5%, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), olej rzepakowy, substancja żelująca (pektyny),
regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytryniany sodu), barwnik (koszenila, karoteny), aromaty, sól, substancja
spulchniająca (węglany amonu), emulgator (E 471), Oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne
Pozostale informacje: 1 ciastko = (14,7 g) 223 kJ 53 kcal 3%*, 100 g 1520 kJ 360 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Delicje - Szampańskie pomarańczowe 294g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 302 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA Zawiera
Marka standaryzowana: Delicje
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopty z galaretką pomarańczową (52%) oblewane czekoladą (15%).
Marka: Delicje
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna

100 g
1520 kJ
360 kcal

Tłuszcz

7,1 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone
3,3 g
Węglowodany
70 g
w tym cukry
50 g
Błonnik
1,7 g
Białko
3,2 g
Sól
0,23 g
1 ciastko = 14,7 g; 20 ciastek w opakowaniu.
14,7 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 223 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, czekolada 15% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcze roślinne
(palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E 476), aromat], mąka PSZENNA, JAJA, woda, skrobia
ziemniaczana, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), olej rzepakowy, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy,
cytryniany sodu), zagęszczony sok pomarańczowy i rozdrobniona pomarańcza 0,55%, substancja żelująca (pektyny), zagęszczony sok
wieloowocowy, aromaty, sól, maltodekstryna, substancja spulchniająca (węglany amonu), barwnik (karoteny), przeciwutleniacz (kwas
askorbinowy), stabilizator (guma guar), emulgator (E 471), Oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne
Pozostale informacje: 1 ciastko = (14,7 g) 223 kJ 53 kcal 3%*, 100 g 1520 kJ 360 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Delicje - Szampańskie malinowe 147g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 156 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA Zawiera
Marka standaryzowana: Delicje
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopty z galaretką o smaku malinowym (52%) oblewane czekoladą (15%).

Marka: Delicje
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1512 kJ / 358 kcal
Tłuszcz
7,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
3,3 g
Węglowodany
70 g
w tym cukry
50 g
Błonnik
1,7 g
Białko
3,2 g
Sól
0,22 g
1 ciastko = 14,7 g; 10 ciastek w opakowaniu.
14,7 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 222 kJ / 53 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, czekolada 15% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcze roślinne
(palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E 476), aromat], mąka PSZENNA, JAJA, woda, skrobia
ziemniaczana, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), olej rzepakowy, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy,
cytryniany sodu), substancja żelująca (pektyny), zagęszczony sok malinowy 0,3%, aromaty, barwniki (koszenila, karoteny), sól, substancja
spulchniająca (węglany amonu), emulgator (E 471), Oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne
Pozostale informacje: 1 ciastko = (14,7 g) 222 kJ 53 kcal 3%*, 100 g 1512 kJ 358 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Delicje - Szampańskie pomarańczowe 147g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 154 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA Zawiera
Marka standaryzowana: Delicje
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopty z galaretką pomarańczową (52%) oblewane czekoladą (15%).
Marka: Delicje
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1520 kJ / 360 kcal
Tłuszcz
7,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
3,3 g
Węglowodany
70 g
w tym cukry
50 g
Błonnik
1,7 g
Białko
3,2 g
Sól
0,23 g
1 ciastko = 14,7 g; 10 ciastek w opakowaniu.
14,7 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 223 kJ / 53 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, czekolada 15% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcze roślinne
(palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E 476), aromat], mąka PSZENNA, JAJA, woda, skrobia
ziemniaczana, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), olej rzepakowy, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy,
cytryniany sodu), zagęszczony sok pomarańczowy i rozdrobniona pomarańcza 0,55%, substancja żelująca (pektyny), zagęszczony sok
wieloowocowy, aromaty, sól, maltodekstryna, substancja spulchniająca (węglany amonu), barwnik (karoteny), przeciwutleniacz (kwas
askorbinowy), stabilizator (guma guar), emulgator (E 471), Oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne
Pozostale informacje: 1 ciastko = (14,7 g) 223 kJ 53 kcal 3%*, 100 g 1520 kJ 360 kcal, * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Solidarność - LAmour Bombonierka
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 252 g

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Zawiera, Orzechy laskowe - Zawiera, Mleko - Zawiera,
Orzeszki ziemne - Może zawierać, Pistacje/orzechy pistacjowe - Zawiera, Soja - Zawiera
Opis produktu: Czekoladki z aksamitnymi kremami. Krem śliwkowy. Krem kakaowy. Krem orzechowy. Krem pistacjowy. Krem
adwokatowy. Krem o smaku toffi i pomarańczy. Krem o smaku rumu. Krem o smaku madery. Krem o smaku czekoladowo-waniliowym.
Krem o smaku malagi.
Marka standaryzowana: Solidarność
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekoladki z kremami
Marka: Solidarność
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
2159 kJ / 517 kcal
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Węglowodany
56 g
w tym cukry
50 g
Białko
4,6 g
Sól
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, miazga kakaowa, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, tłuszcz kakaowy, serwatka w proszku (z MLEKA), MLEKO w
proszku pełne, tłuszcz MLECZNY, MLEKO w proszku odtłuszczone, spirytus, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY PISTACJOWE,
kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, koncentrat soku wiśniowego, sok śliwkowy, syrop glukozowo-fruktozowy, kawa
rozpuszczalna, żółtko JAJA w proszku, substancja utrzymująca wilgoć (inwertaza), emulgatory (lecytyna SOJOWA, E 476), stabilizator (E
492), aromaty, koncentrat ze spiruliny i jabłek, barwniki (betanina, kurkumina), Czekolada 45%. Czekolada mleczna 13%. Czekolada biała
1,3%

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Kurczak z jabłkiem i żurawiną* - produkt ważony, opak ok. 1.6kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ, GLUTEN i MLEKO łącznie z LAKTOZĄ, JAJA, DWUTLENEK SIARKI

Opis produktu: Dobre bo... Z chowu bez antybiotyków, hodowane w gospodarstwach rodzinnych, z chowu ściółkowego. Klasa jakości: A.
Surowy wyrób mięsny, drobiowy z dodatkiem wody, gotowy do pieczenia. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kurczak z grzędy z jabłkiem i żurawiną na wagę
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +4°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż
24 godziny
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1068 kj / 258 kcal
Tłuszcz
22 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,1 g
Węglowodany
3,6 g
- w tym cukry
3,4 g
Białko
12 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kurczak z grzędy 77%, jabłka drylowane w kawałkach drylowane 11%, woda, żurawina suszona słodzona (żurawina 0,6%,
cukier, olej słonecznikowy), sól, skrobia ryżowa, EKSTRAKTY przypraw, przyprawy, cukier.
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Polska

Dobilas- BIO Smietana 30% 330 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 344 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Dobilas
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Litwa

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Dobilas
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
wartość energetyczna
1204 kJ/292 kcal
tłuszcz
30 g
w tym - kwasy tłuszczowe nasycone18 g
węglowodany
3,1 g
w tym - cukry
2,3 g
białko
2,4 g
sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ekologiczna ŚMIETANA, bakterie kwasu MLEKOWEGO, 30% tłuszczu
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - LT-EKO-001,

Przechowywanie i stosowanie

Pedigree - Karma dla psa z wołowiną i kurczakiem 2,4kg
Opis Produktu
Opis produktu: Pedigree wierzy, że każdy pies zasługuje na kochający dom i odżywcze pożywnie. Ponad 40 lat doświadczenia w opracowywaniu receptur
Pedigree pozwala nam twierdzić, że istnieją cztery uniwersalne potrzeby psa: Zdrowa Skóra i Sierść, Naturalne Mechanizmy Obronne, Dobre Trawienie i
Zdrowe Zęby. Dlatego sucha karma Pedigree Vital Protection to pożywienie, które zostało opracowane z myślą o zaspokojeniu tych czterech potrzeb Twojego
psa - wspiera naturalnie silne mechanizmy obronne, pomaga zachować zdrową skórę i sierść, wspomaga dobre trawienie, a także pomaga mu oczyszczać zęby.
Pedigree Vital Protection pomaga utrzymać Twojego psa w zdrowiu i witalności. Zdrowe zęby. Każdy pies zasługuje na szczęśliwy uśmiech. Ponieważ psy
smakują życie przez pyszczki, tak ważne jest dla nich, aby zęby i dziąsła były zawsze zdrowe. Specjalnie opracowana konsystencja granulek pomaga oczyszczać
zęby Twojego psa. Trawienie. Każdy pies zasługuje na to, by mieć zdrowy brzuszek. Nasze produkty zawierają naturalne włókno pokarmowe i wysokiej jakości
białko, które jest łagodne dla żołądka Twojego psa. Skóra i sierść. Każdy pies zasługuje na to, aby wyglądać i czuć się zdrowo. Nasze receptury zawierają cynk
i olej słonecznikowy, naturalne źródło kwasów tłuszczowych Omega-6, które pomogą odżywić skórę i sierść Twojego psa. Naturalne mechanizmy obronne.
Każdy pies zasługuje na silny układ odpornościowy. Nasze receptury zawierają witaminę E oraz substancje mineralne, które są kluczowe przy wspieraniu jego
silnych, naturalnych mechanizmów obronnych. Opracowane przez specjalistów ds. żywienia i lekarzy weterynarii z centrum Waltham. www.waltham.com.

Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: kg
Podmarka: Vital Protection

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów.
Marka: Pedigree
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Opakowanie trzymać z daleka od dzieci i zwierząt. Niewłaściwe użycie grozi uduszeniem.
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Składniki analityczne (%):
białko:
21
zawartość tłuszczu:
13
materia nieorganiczna:
7.5
włókno surowe:
1.8
Dodatki / 1 kg:
Przeciwutleniacze
Dodatki dietetyczne:
Witamina A:
11901 IU
Witamina D3:
1313 IU
Witamina E:
475 mg
Siarczan miedzi pięciowodny: 21.2 mg
Siarczan manganu jednowodny:103 mg
Jodek potasu:
1.7 mg
Selenin sodu:
0.58 mg
Siarczan cynku jednowodny: 275 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ZBOŻA, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (18%, w tym 4% wołowiny w czerwonobrązowych granulkach, w tym
4% drobiu w brązowych granulkach), oleje i tłuszcze (w tym 0.4% oleju słonecznikowego), produkty pochodzenia roślinnego (w tym 1%
wysłodków buraczanych), substancje mineralne
Pozostale informacje: 375 kcal 100 g,
Przygotowanie i stosowanie: Zalecana dzienna ilość karmy, Tylko karma sucha 5 kg / 85 g, Tylko karma sucha 10 kg / 140 g, Tylko karma
sucha 20 kg / 240 g, Tylko karma sucha 30 kg / 325 g, Tylko karma sucha 40 kg / 405 g, Tylko karma sucha 50 kg / 475 g, Karma sucha +
*Puszka 5 kg / 75 g + 50 g, Karma sucha + *Puszka 10 g / 120 g + 1, Karma sucha + *Puszka 20 kg / 195 g + 1 , Karma sucha + *Puszka 30
kg / 255 g + 3, Karma sucha + *Puszka 40 kg / 310 g + 1, Karma sucha + *Puszka 50 kg / 360 g + 11, Zalecamy podawać zwierzęciu karmę
suchą Pedigree oraz karmę mokrą Pedigree. *400 g, Sposób karmienia: Przy zmianie karmy, uwzględnij okres przejściowy i dostosuj ilości
karmy do potrzeb psa. W przypadku psów z nadwagą, zmniejsz dzienną ilość. Jak, Odwiedź naszą stronę internetową bądź zadzwoń pod
numer naszej infolinii. Pamiętaj, aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody. Wskazówka: 1 szklanka to orientacyjnie 100 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez sztucznych barwników, bez sztucznych aromatów
Dodatkowe informacje: Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich składnikach wymienionych na opakowaniu, odwiedź naszą stronę
internetową: www.pedigree.pl.

ZIAJA - Lemon cake piling cukrowy 300 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Karmelizowany peeling o okrutnie cytrynowym zapachu urodzinowego ciastka. Wygładza skórę naturalnymi kryształami
cukru. Orzeźwiająca cytrynowo waniliowa pielęgnacja pozostawia Twoją skórę miękką i smakowicie pachnącą
Informacje dot stylu zycia: Preparat testowany dermatologicznie
Rozszerzona nazwa produktu: Karmelizowany peeling cukrowy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Nanieść peeling na zwilżoną skórę, masować okrężnymi ruchami, spłukać ciepłą wodą. Może być stosowany codziennie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lemon cake
Marka: Ziaja
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sucrose, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Cera Alba (Beeswax), Elaeis
Guineensis (Palm) Oil, ISOPROPYL Myristate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene Glycol, Parfum (Fragrance), Cetearyl Alcohol,
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hydrogenated Castor Oil, Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, Citral, CI 47005 (D&C Yellow No. 10).
Pozostale informacje: Pielęgnacyjny przysmak, okrutnie cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Jordan - Szczoteczka do zębów sztuka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 46 g

Marka standaryzowana: Jordan
Podmarka: Advanced
Pochodzenie: Wyprodukowano w Malezji
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Malezja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczoteczka do zębów.
Marka: Jordan

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Produkt posiada świadectwo PZH.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ze wskaźnikiem "zmień mnie", 2 w cenie 1

ZIAJA - Marshmallow karmelizowany peeling cukrowy 300 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 382 g
Opis produktu: Karmelizowany peeling o kultowym zapachu pianek marshmallow. Wygładza skórę naturalnymi kryształami cukru.
Aromatyczna pielęgnacja pozostawia Twoją skórę miękką i smakowicie pachnącą. Preparat testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sucrose, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Cera Alba (Beeswax), PEG-7
Glyceryl Cocoate, Elaeis Guineensis (Palm) Oil, ISOPROPYL Myristate, Parfum (Fragrance), Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parki
(Shea) Butter, Hydrogenated Castor Oil, Synthetic Wax, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, CI 42090 (Blue 1 Lake), CI 16035 (Red 40 Lake), CI
15985 (Yellow 6 Lake), Lecithin, Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, CI 16035 (FD&C Red No. 40)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Nanieść peeling na zwilżoną skórę, masować okrężnymi ruchami, spłukać ciepłą wodą. Może
być stosowany codziennie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pielęgnacyjny przysmak

ZIAJA - Czekoladowy miszmasz piling cukrowy 300 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Karmelizowany peeling o zapachu nadziewanych pralinek. Wygładza skórę naturalnymi kryształami cukru. Czekoladowa
pielęgnacja pozostawia Twoją skórę miękką i smakowicie pachnącą

Informacje dot stylu zycia: Preparat testowany dermatologicznie
Rozszerzona nazwa produktu: Karmelizowany peeling cukrowy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Nanieść peeling na zwilżoną skórę, masować okrężnymi ruchami, spłukać ciepłą wodą. Może być stosowany codziennie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekoladowy miszmasz
Marka: Ziaja
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sucrose, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Cera Alba (Beeswax), Elaeis
Guineensis (Palm) Oil, ISOPROPYL Myristate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,
Hydrogenated Castor Oil, Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, Parfum (Fragrance), Limonene
Pozostale informacje: Pielęgnacyjny przysmak, nadziewane pralinki

Przechowywanie i stosowanie

Red Bull - Sugar Free. Bez cukru Napój gazowany 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 263 g

Opis produktu: Red Bull doda Ci skrzydeł. W połowie lat 80. ubiegłego wieku Dietrich Mateschitz, zainspirowany napojami
funkcjonalnymi z Dalekiego Wschodu, założył firmę Red Bull. Stworzył on nowy produkt i unikalny koncept marketingowy, a Red Bull
Energy Drink zadebiutował na rynku w Austrii 1 kwietnia 1987 roku. Tym samym powstała zupełnie nowa kategoria produktów - napoje
energetyczne. . Kiedy pić. Red Bull Energy Drink jest ceniony na całym świecie przez wybitnych sportowców, studentów i ludzi
najbardziej wymagających profesji, doceniają go także kierowcy w długich trasach. Co znajduje się w puszce. Kofeina: Kofeina była znana
już przez starożytne cywilizacje. Pozyskiwano ją ze źródeł naturalnych, takich jak herbata, kawa, kakao czy orzechy koli i doceniano jej
pobudzające działanie. Tauryna: Tauryna jest aminokwasem występującym naturalnie w ludzkim organizmie i obecnym w codziennej diecie.
Bierze udział w wielu procesach biologicznych. Witaminy z grupy B: Witaminy są podstawowymi mikroskładnikami pokarmowymi,
niezbędnymi do zachowania prawidłowych funkcji organizmu. Aspartam i acesulfam K: Aspartam i acesulfam K należą do najczęściej
testowanych i najczęściej używanych substytutów cukru na świecie. Alpejska woda źródlana: Głównym składnikiem Red Bulla jest
oczywiście woda. - Specjalna formuła Red Bull Sugarfree łączy w sobie wysokiej jakości składniki: kofeinę, taurynę, witaminy z grupy B,
aspartam i acesulfam K, alpejską wodę źródlaną. - Jedna 250 ml puszka Red Bull Sugarfree zawiera 80 mg kofeiny, czyli mniej więcej tyle

samo, ile zawiera filiżanka kawy parzonej w domu. - Puszki Red Bull są wykonane z aluminium nadającego się w 100% do recyklingu. Zgrzewka zawiera 24 puszki Red Bull Sugarfree 250 ml. - Ożywia ciało i umysł.
Marka standaryzowana: Red Bull
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany. Pasteryzowany.
Marka: Red Bull
Oswiadczenia zywieniowe: bez cukru.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Napój zawierający kofeinę, taurynę. Wysoka zawartość kofeiny. Niezalecany dla dzieci, kobiet w ciąży
i kobiet karmiących piersią (32 mg/100 ml). Spożywaj umiarkowanie.
Wartości odżywcze
w 100 ml
wartość energetyczna (energia)
13 kJ (3 kcal)
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) 0 g
węglowodany
0g
w tym cukry
0g
białko
0g
sól
0,1 g
witaminy:
niacyna
8 mg / 50% RWS
kwas pantotenowy
2 mg / 33% RWS
witamina B6
2 mg / 143% RWS
witamina B12
2 µg / 80% RWS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, kwas (kwas cytrynowy), dwutlenek węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości (węglany sodu, węglan magnezu),
substancja słodząca (acesulfam K, aspartam), kofeina (0,03%), witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12), aromaty, substancja
zagęszczająca (guma ksantanowa), barwniki (karmel, ryboflawina)
Przygotowanie i stosowanie: Pij schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera taurynę, ożywia ciało i umysł

Makrela wędzona* - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GORCZYCĘ, SKORUPIAKI, SELER
Opis produktu: Makrela średnia wędzona na gorąco. Obszar połowów: północno-wschodni atlantyk, FAO 27.
Pochodzenie: Złowiono w morzu. Narzędzia połowowe: włoki pelagiczne, sieci okrążające i podrywki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makrela -wędzona - na wagę
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +6°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MAKRELA tusza (Scomber scombrus), sól. Produkt może zawierać GORCZYCĘ, SKORUPIAKI, SELER
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej spożyć w dniu zakupu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Melissa Primo Gusto - Oliwki czarne bez pestek 230/130 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 408 g
Zalecenia dla alergikow: Orzechy - Może zawierać
Marka standaryzowana: Primo Gusto
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Melissa
Pochodzenie: Wyprodukowano i zapakowano w Grecji
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Grecja, Zapakowano w - Grecja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czarne utlenione drylowane oliwki w zalewie.
Marka: Primo Gusto
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: Oliwki mogą zawierać pestki lub fragmenty pestek ze względu na obróbkę mechaniczną.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w przeciągu 2 tygodni.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość Energetyczna
599 kJ/ 143 kcal
Tłuszcz
15,1 g
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone2,3 g
Węglowodany
1g
w tym: Cukry
0,1 g
Białko
1,2 g
Sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, oliwki czarne (47,8%), sól, stabilizator: glukonian żelazawy, regulator kwasowości: kwas mlekowy

Przechowywanie i stosowanie

Primo Gusto - Oliwki zielone z migdałami 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 422 g

Zalecenia dla alergikow: Migdały - Zawiera
Marka standaryzowana: Primo Gusto
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Melissa
Pochodzenie: Wyprodukowano i zapakowano w Grecji
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Grecja, Zapakowano w - Grecja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zielone oliwki nadziewane migdałami w zalewie.
Marka: Primo Gusto
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: Oliwki mogą zawierać pestki lub fragmenty pestek ze względu na obróbkę mechaniczną.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w przeciągu 2 tygodni.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość Energetyczna
862 kJ/ 209 kcal
Tłuszcz:
19,8 g
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone2,4 g
Węglowodany
2,7 g
w tym: Cukry
1,1 g
Białko
3g
Sól
3g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oliwki zielone (48,3%), woda, MIGDAŁY (10%), sól, regulatory kwasowości: kwas mlekowy i kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Regina - Papier toaletowy rumiankowy 8 rolek
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 718 g

Opis produktu: Papier toaletowy 8 rolek. Charakterystyka produktu (1 rolka). Warstwy: 3. Listki: 150. Rozmiar listka: 12,25 x 9,8 cm.
Długość: 18,4 m. Waga: 91 g. Wykonano z czystej celulozy.
Marka standaryzowana: Regina

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Regina
Przechowywanie: Termin ważności nieograniczony.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: delikatny i wytrzymały

Dodatkowe informacje: Produkt zapachowy. Posiada atest PZH. Ewentualne różnice w ilości wyrobu mieszczą się w granicach
dopuszczalnych przez obowiązujące normy. Znajdź nas na:. www.swiatmilli.pl. Facebook: swiatmilli.

Grapefruit czerwony* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Waga: Opis produktu: Zawiera mnóstwo węglowodanów i witaminy C. Owoc jest niskokaloryczny, służy dobremu samopoczuciu jak i poprawie
urody
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Grapefruit - czerwony na wagę
Marka: Grapefruit
Przechowywanie: Może być przechowywany w lodówce oraz w temperaturze pokojowej

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Grapefruit

Przechowywanie i stosowanie

Marchew - siatka 1 kg
Opis Produktu
Opis produktu: Kaliber 15 - 30 mm. Odmiana: Nerak

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marchew PP

Marka: Mączka

Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Marchew PP

Przechowywanie i stosowanie

Pomidor drobny* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Pomidor ma szerokie zastosowanie kulinarne. Moze byc stosowany jako dodatek do kanapek, skladnik salatek, sosow i przecierow. Pomidory
mozna piec na grillu, w piekarniku, smazyc i faszerowac. W roznej postaci dodaje sie je do zup, sosow i potrawek.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidor drobny na wagę

Marka: Pomodor
Przechowywanie: Pomidory warto przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomidor

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty ważymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zważonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Włocławek - Ketchup łagodny 480 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 531 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera
Marka standaryzowana: Włocławek
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ketchup łagodny. Pasteryzowany.
Marka: Włocławek
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Po otwarciu przechowuj w lodówce.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g produktu:
energia
449 kJ / 106 kcal
tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy nasycone<0,1 g
węglowodany
23 g
w tym cukry
23 g
białko
1,7 g
sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory (161 g pomidorów ZUŻYTO na 100 g produktu, w tym pomidory z Kujaw 83 g), cukier, przeciery z SELERA
(7,3%) i cebuli (6,7%), skrobia modyfikowana kukurydziana, sól, ocet spirytusowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, przyprawy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z pomidorami z Kujaw, bez konserwantów, Polski Producent

Auchan - Czekolada deserowa 52% zaw. kakao 200g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY, zboża zawierające GLUTEN, MLEKO

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada deserowa. *Czysty tłuszcz kakaowy
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2173 kJ/ 521 Kcal
Tłuszcz
30 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
48 g
Błonnik
8,4 g
Białko
6,66 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyny ze słonecznika), aromat waniliowy
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 52%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada gorzka 64% zaw. Kakao 200g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ZBOŻA zawierające: GLUTEN, ORZECHY, MLEKO

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada gorzka 64% kakao. Czysty tłuszcz kakaowy

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2353 kJ / 566 kcal
Tłuszcz
40 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone25 g
Węglowodany
40 g
- w tym cukry
37 g
Błonnik
9,1 g
Białko
7,1 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny(ze słonecznika), naturalny aromat waniliowy: masa kakaowa
minimum 64%.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada Bio gorzka 70% kakao 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SOJĘ, JAJA i inne ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada gorzka 70% kakao BIO
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Czekolada: masa kakaowa minimum 70%
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2316 kJ/ 558 Kcal
Tłuszcz
40 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone25 g
Węglowodany
36 g
- w tym cukry
31 g
Błonnik
10,4 g
Białko
8,3 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga kakaowa*, cukier*, tłuszcz kakaowy*, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu*
Sklad produktu: *Produkt rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada gorzka 72% zaw. Kakao 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, MLEKO, ORZECHY

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada gorzka 72% kakao

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od źródła światła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2229 kJ/ 537 Kcal
Tłuszcz
37 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone23 g
Węglowodany
33 g
- w tym cukry
28 g
Błonnik
14 g
Białko
11 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromatb waniliowy
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 72%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada gorzka 85% kakao 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, MLEKO, SOJĘ, JAJA, ORZECHY

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada gorzka 85% kakao

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od źródła światła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2459 kJ/ 594 Kcal
Tłuszcz
49 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone31 g
Węglowodany
20 g
- w tym cukry
14 g
Błonnik
13 g
Białko
12 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 85%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada gorzka Peru 90g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, MLEKO, ORZECHY

Podmarka: Dark Peru
Rozszerzona nazwa produktu: Czekolada gorzka wyprodukowana we Francji z ziaren kakao pochodzących z Peru

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada gorzka
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego źródła światła słonecznego
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2413 kJ/ 582 Kcal
Tłuszcz
44 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone27 g
Węglowodany
31 g
- w tym cukry
26 g
Błonnik
12 g
Białko
9,5 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga kakaowa (kraj pochodzenia: Peru), cukier, tłuszcz kakaowy
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 75%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada gorzka 47%zaw.kakao z solą morską 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, ORZECHY i MLEKO

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada deserowa z solą morską. *Czysty tłuszcz kakaowy

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2143 kJ/ 514 Kcal
Tłuszcz
29 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
50 g
Błonnik
8g
Białko
6,2 g
Sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, miazga kakaowa, bezwodny tłuszcz MLECZNY, tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyny ze słonecznika), sól morska
0,5%, naturalny aromat waniliowy
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 47%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada z kawałkami karmelu i dod. soli 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, SOJĘ, JAJA i ORZECHY

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada deserowa z kawałkami karmelu i dodatkiem soli morskiej

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2064 kJ/ 494 Kcal
Tłuszcz
25 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
57 g
- w tym cukry
54 g
Błonnik
6,9 g
Białko
6,6 g
Sól
0,43 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga KAKAOWA, cukier, kawałki karmelu 15% (cukier, MASŁO, LAKTOZA (z MLEKA), MLEKO w proszku
odtłuszczone, sól, naturalny aromat, emulgator (LECYTYNY z rzepaku), tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz z MASŁA, emulgator (LECYTYNY
ze słonecznika), sól morska 0,3%
Sklad produktu: Czekolada masa kakaowa minimum 50%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Czekolada gorzka 74% zaw. kakao z ziarn. kakao 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, ORZECHY, zboża zawierające GLUTEN

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada gorzka 74% kakao z karmelizowanymi ziarnami kakao 10%. *Czysty tłuszcz kakaowy

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2323 kJ/ 556 Kcal
Tłuszcz
41 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone25 g
Węglowodany
32 g
- w tym cukry
26 g
Błonnik
14 g
Białko
8,9 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga kakaowa, cukier, karmelizowane ziarna kakao 10% (ziarna kakao, cukier), tłuszcz kakaowy, kakao w proszku o
obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator (lecytyny z SOI), aromat
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 74%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Czekolada gorzka 76%zaw. kakao z skórką poma.100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY i zboża zawierające GLUTEN

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada gorzka z kandyzowaną skórką pomarańczową 14%. *Czysty tłuszcz kakaowy

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2187 kJ/ 523 Kcal
Tłuszcz
36 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone22 g
Węglowodany
35 g
- w tym cukry
29 g
Błonnik
13 g
Białko
8g
Sól
0,07 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga kakaowa, cukier, kandyzowane skórki pomarańczy 14% (skórki pomarańczy, syrop glukozowo fruktozowy, cukier,
glukoza, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (DWUTLENEK SIARKI)), tłuszcz kakaowy, kakao w proszku
o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator (lecytyny z SOI), aromat
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 76%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada deserowa o smaku miętowym 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, MLEKO, SOJĘ, JAJA, ORZECHY

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada deserowa o smaku miętowym

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od źródła światła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2150 kJ/ 515 Kcal
Tłuszcz
28 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
Węglowodany
56 g
- w tym cukry
53 g
Błonnik
6,8 g
Białko
6,3 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyna ze słonecznika), aromaty
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 47%

Przechowywanie i stosowanie

Schogetten - Czekolada mleczna z prażonymi kawałeczkami orzechów laskowych 100 g
Opis Produktu
Waga: -

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, inne ORZECHY i JAJA
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z nadzieniem nugatowym
Marka: Schogetten
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna:
2282 kJ / 547 kcal
Tłuszcz:
33 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:16 g
Węglowodany:
54 g
w tym cukry:
53 g
Białko:
7,1 g
Sól:
0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, tłuszcz kakaowy, miazga z ORZECHÓW LASKOWYCH 13%, ŚMIETANKA w proszku, miazga kakaowa, MLEKO
odtłuszczone w proszku, SERWATKA słodka w proszku (z MLEKA), MLEKO pełne w proszku, tłuszcz MLECZNY, emulgator
(lecytyny z SOI), ekstrakt wanilii, sól

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chipsy ziemniaczane faliste o smaku fromage 140g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane faliste o smaku serka fromage
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu z dala od nasłonecznienia i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2243 kJ/ 539 Kcal
Tłuszcz
35 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,4 g
Węglowodany
48 g
- w tym cukry
1,6 g
Białko
5,7 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniaki, olej słonecznikowy, cebula w proszku 1,7%, sól, słodka serwatka (z MLEKA) w proszku 0,6%, maltodekstryna,
cukier, aromat, syrop glukozowy w proszku, MAŚLANKA (z MLEKA) w proszku 0,08%, przyprawy, barwnik (karoteny)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chipsy ziemniaczane faliste o smaku pomidora i chili 140 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, MLEKO

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane faliste o smaku pomidora i chili
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu z dala od nasłonecznienia i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2246 kJ/ 539 Kcal
Tłuszcz
35 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,3 g
Węglowodany
48 g
- w tym cukry
3,3 g
Białko
5,5 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniaki, olej słonecznikowy, cukier, sól, papryka w proszku 0,6%, aromat, dekstroza, pomidor w proszku 0,4%, syrop
glukozowy w proszku, papryka chili 0,18%, kwas (kwas cytrynowy), maltodekstryna

Przechowywanie i stosowanie

Nestle - Platki Corn Flakes kukurydziane bezglutenowe 600g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 618 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może
zawierać
Opis produktu: Twoje ulubione płatki Nestlé Corn Flakes. - zawierają 5 witamin. - są bez oleju palmowego. - są bez glutenu. - są pyszne i
chrupiące. Pyszne śniadanie dla całej rodziny!. Centrum Zdrowia Dziecka - pozytywna opinia, opinia nr 15/DJW/2019.
Marka standaryzowana: Nestle
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Corn Flakes

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupiące płatki kukurydziane z witaminami.
Marka: Nestlé
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Energia
Energia
Tłuszcz
- w tym: kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym: cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witaminy
B2/ Ryboflawina
B3/ Niacyna
Witamina B6
B9/ Kwas foliowy
B5/ Kwas pantotenowy
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb.
To opakowanie zawiera około 20 porcji 30-gramowych.

Wartość odżywcza 100 g
1615 kJ
381 kcal
1,4 g
0,6 g
82,6 g
9,1 g
4,2 g
7,4 g
1,81 g
100 g (%)*
1,33 mg (95 %)
16,8 mg (105 %)
1,23 mg (88 %)
192 µg (96 %)
3,88 mg (65 %)
Wartość odżywcza 30 g
484 kJ

*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011. 114 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: grys kukurydziany (99,9 %), cukier, sól, glukoza, cukier brązowy, syrop cukru inwertowanego, melasa cukru trzcinowego,
regulator kwasowości (fosforany sodu), substancje wzbogacające: witaminy [niacyna (B3), kwas pantotenowy (B5), RYBOFLAWINA
(B2), witamina B6, kwas foliowy (B9)], %-odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
Pozostale informacje: ILNI: V125ES03, Znak przekreślonego kłosa - CH-043-001,
Przygotowanie i stosowanie: Jedna porcja 30 g to około 7 łyżek stołowych płatków. Dzieci 6-7 łyżek, Dorośli 7-11 łyżek,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: rodzinne 600 g, bez glutenu, 5 witamin, bez oleju palmowego
Dodatkowe informacje: Zbilansowane śniadanie = miseczka naszych płatków + 125 ml mleka, Szklanka wody, 1 Świeży owoc - 1 z 5
porcji owoców i warzyw na dzień, Dodatkowe źródło białka.

Nestle - Płatki Nesquik zbożowe o smaku czekoladowym 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 514 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Płatki Nesquik to źródło żelaza. Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Wspieraj
rozwój swojego dziecka. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Marka standaryzowana: Nestlé
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Nesquik

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zbożowe kuleczki o smaku czekoladowym, z witaminami i składnikami mineralnymi.
Marka: Nestle
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Płatki Nesquik to źródło żelaza.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze

100 g

Energia
1564 kJ
Energia
369 kcal
Tłuszcz
1,7 g
- w tym: kwasy nasycone
0,6 g
Węglowodany
75,8 g
- w tym: cukry
24,9 g
Błonnik
8,7 g
Białko
8,4 g
Sól
0,44 g
Witaminy i składniki mineralne:
100 g (%)*
Witamina D
2,50 µg (50%)
B1/Tiamina
1,00 mg (91%)
B2/Ryboflawina
1,30 mg (93%)
B3/Niacyna
14,9 mg (93%)
Witamina B6
1,35 mg (96%)
B9/Kwas foliowy
185 µg (93%)
B5/Kwas pantotenowy
5,50 mg (92%)
Wapń
474 mg (59%)
Żelazo
10,4 mg (74%)
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb.
30 g
To opakowanie zawiera około 16 porcji 30-gramowych.
469 kJ
**półtłustego
111 kcal
* % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/20110,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA pełnoziarnista (51%), cukier, mąka kukurydziana (17%), syrop glukozowy, kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu (5,7%), substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), sól, aromat naturalny, substancje wzbogacające (składnik mineralny:
żelazo; witaminy: B3, B5, B6, B2, B1, B9, D), % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie, Do wytworzenia 100 g tego
produktu użyto 51 g składnika pełnoziarnistego
Pozostale informacje: W porcji: 30 g energia 469 kJ 111 kcal 6%*, tłuszcz 0,5 g 1%*, kwasy nasycone 0,2 g 1%*, cukry 7,5 g 8%*, sól
0,13 g 2%*, Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal), 100 g: 1564 kJ/369 kcal, ILNI: V136ES27,
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011, To opakowanie może podlegać recyklingowi.
Wrzuć do odpowiedniego pojemnika.
Przygotowanie i stosowanie: Jedna porcja 30 g to około 7 łyżek stołowych płatków. Dzieci 6-7 łyżek, Dorośli 7-11 łyżek,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawierają pełne ziarno, vit. B3, B5 & B6, żelazo
Dodatkowe informacje: www.nestle-cereals.com.

Nestle - Płatki Chocapic zbożowe o smaku czekoladowym 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 514 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać,
Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Nestlé
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Chocapic

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zbożowe muszelki o smaku czekoladowym, z witaminami i składnikami mineralnymi.
Marka: Nestle
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Energia
Energia
Tłuszcz
- w tym: kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym: cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witaminy i składniki mineralne:
Witamina D
B1/Tiamina
B2/Ryboflawina
B3/Niacyna
Witamina B6
B9/Kwas foliowy
B5/Kwas pantotenowy
Wapń
Żelazo
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb.

100 g
1632 kJ
386 kcal
4,7 g
1,3 g
73,7 g
24,9 g
7,5 g
8,6 g
0,22 g
100 g (%)*
3,00 µg (60%)
1,00 mg (91%)
1,30 mg (93%)
13,6 mg (85%)
1,10 mg (79%)
168 µg (84%)
5,07 mg (85%)
495 mg (62%)
11,3 mg (81%)
30 g

To opakowanie zawiera około 16 porcji 30-gramowych.
490 kJ
**półtłustego
116 kcal
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/20111,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA pełnoziarnista (33,6%), czekolada w proszku (22,8%) (cukier (15,5%), kakao (7,3%)), mąka PSZENNA
(16,9%), mąka kukurydziana (15%), syrop glukozowy, cukier, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, olej słonecznikowy, substancja
wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), emulgator (lecytyny słonecznikowe), sól, aromaty naturalne, substancje wzbogacające (składnik
mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B2, B6, B1, B9, D), % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie, Do wytworzenia 100
g tego produktu użyto 33,6 g składnika pełnoziarnistego
Pozostale informacje: W porcji: 30 g energia 490 kJ 116 kcal 6%*, tłuszcz 1,4 g 2%*, kwasy nasycone 0,4 g 2%*, cukry 7,5 g 8%*, sól
0,07 g 1%*, Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ /2000 kcal), 100 g: 1632 kJ/386 kcal, ILNI: V108ES31,
To opakowanie może podlegać recyklingowi. Wrzuć do odpowiedniego pojemnika.
Przygotowanie i stosowanie: Jedna porcja 30 g to około 5 łyżek stołowych płatków. Dzieci 4-5 łyżek, Dorośli 5-8 łyżek,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawierają pełne ziarno
Dodatkowe informacje: www.nestle-cereals.com.

Auchan - Chipsy ziemniaczane karbowane o smaku chili i limonki 140 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, MLEKO
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane karbowane o smaku chili i limonki
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu z dala od nasłonecznienia i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
2186 kJ/ 524 Kcal

Tłuszcz

32 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,1 g
Węglowodany
51 g
- w tym cukry
3,5 g
Białko
5,8 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniaki, olej słonecznikowy, syrop glukozowy w proszku, cukier, sól, aromat naturalny, cebula w proszku, mąka ryżowa,
pomidor w proszku, regulator kwasowości (kwas cytrynowy, fosforan wapnia), pieprz cayenne 0,1%, kminek, papryka w proszku, kakao
w proszku, pieprz czarny, barwnik (ekstrakt z papryki), olejek limonkowy

Przechowywanie i stosowanie

Nestle - Kleik ryżowy powyżej 4 miesięcy 190g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 170 g

Opis produktu: Produkt bezglutenowy, wyprodukowany z wysokiej jakości ziaren ryżu, który powstał z myślą o niemowlętach po 4.
miesiącu życia. Ze względu na neutralny smak może sprawdzić się jako dodatek do zagęszczania posiłków mlecznych oraz dań i zupek
jarzynowych. Może być to pierwszy, delikatny posiłek dla Twojego maluszka. Kleik Nestlé ryżowy może pomóc Ci łagodnie wprowadzić
Twoje dziecko w świat produktów zbożowych oraz stopniowo przyzwyczaić je do nowych, półpłynnych konsystencji. Kleik ryżowy
zawiera witaminę B1*, która uczestniczy w metabolizmie węglowodanów, prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego,
oraz kultury bakterii Bifidobacterium lactis, naturalnie zasiedlające przewód pokarmowy dzieci karmionych piersią. *zawartość zgodnie z
przepisami prawa. Ciemne drobiny w kleiku pochodzą z ryżu.
Marka standaryzowana: Nestlé
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kleik ryżowy.
Marka: Nestle
Oswiadczenia zywieniowe: wzbogacony w: witaminę B1. bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g kleiku
Wartość energetyczna kJ
1626
Wartość energetyczna kcal
383
Tłuszcz g
1
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone g
0,4
Węglowodany g
86,5
- w tym cukry g
0,1
Błonnik g
1
Białko g
6,5
Sól g
0,01
Tiamina (wit. B1) mg
0,4
Sód mg
2
** 1 porcja kleiku (20 g) przygotowana na mleku modyfikowanym NAN OPTIPRO 21 porcja**
*ZDS - zalecane dzienne spożycie
888

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ryżowa 99,9%, witamina B1, kultury bakterii Bifidobacterium lactis
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej, Właścicielem znaku towarowego jest Société des Produits Nestlé S.A.
Vevey, Szwajcaria.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, 1. Zanim przystąpisz do przyrządzania posiłku, umyj dokładnie ręce. Upewnij się,
czy naczynia, których będziesz używać, są idealnie czyste. 2. Przygotuj odpowiednią ilość mleka modyfikowanego zgodnie z przepisem na
opakowaniu. 3. Odmierz odpowiednią ilość mleka (200 ml) i wlej do miseczki dziecka. Temperatura mleka nie może być wyższa niż 40°C.
4. Dodaj 20 g = ok. 4 łyżki stołowe kleiku. Używaj czystej i suchej łyżki. 5. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakarm dziecko
czystą łyżeczką. Przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Tabela Karmienia, Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i
zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Komponując jadłospis kieruj się zasadami zdrowego żywienia i zaleceniami lekarza. Wiek po 4.
miesiącu / Mleko 200 ml / Kleik Nestlé 20 g (ok. 4 łyżki stołowe) / Posiłki w ciągu dnia kleik 1-2*/ Posiłki w ciągu dnia inne 3-4, *po
konsultacji z lekarzem, Kleik Nestlé powinno się podawać łyżeczką. Nie przechowuj resztek posiłku. Po każdym użyciu zamknij szczelnie
torebkę i przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Zużyj nie później niż 3 tygodnie po otwarciu torebki. Nieprawidłowe przygotowanie i
przechowywanie może zaszkodzić Twojemu dziecku.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bifidus BL, wzbogacony w: witaminę B1*, produkt bezglutenowy, bez dodatku cukru**, * zawartość zgodnie z przepisami prawa,
**Zawiera naturalnie występujące cukry
Dodatkowe informacje: Centrum Informacji dla Rodziców Nestlé Nutrition. ul. Łódzka 153. 62-800 Kalisz. Zapytaj naszego eksperta .
801 333 000. Dołącz do programu na. www.zdrowystartwprzyszlosc.pl.

Jawo - Pyzy ziemniaczane 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 478 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Jawo
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Produkt polski. Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Wrzuć pojedynczo zamrożone pyzy do 3 l posolonego wrzątku. 2. Nie przerywaj wrzenia i nie
mieszaj. Od momentu wypłynięcia pyz na powierzchnię gotuj na wolnym ogniu 7 minut. 3. Po ugotowaniu wyjmij pyzy za pomocą łyżki
cedzakowej. I podawaj tak, jak lubisz. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pyzy ziemniaczane. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Jawo
Oswiadczenia zywieniowe: niska zawartość soli.
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. -6°C: 1 tydzień. -12°C: 1 miesiąc. -18°C: do daty minimalnej trwałości. Po rozmrożeniu nie
nadaje się do ponownego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
525 kJ / 124 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone
<0,1 g
Węglowodany
28 g
w tym Cukry
0,6 g
Białko
1,8 g
Sól
0,03 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). %RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, grysik ziemniaczany 21 %, skrobia ziemniaczana, mąka ryżowa
Pozostale informacje: Informacja dla osób chorych na cukrzycę:, zawartość wymienników w 100 g produktu: WW 2,8; WBT 0,1. Znak
przekreślonego kłosa - PL-100-001,
Przygotowanie i stosowanie: Spróbujesz, pokochasz, W domowej kuchni najczęściej pyzy ziemniaczane podajemy polane ulubionym
sosem lub okraszone podsmażoną cebulką.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt bezglutenowy, niska zawartość soli, 7 minut i gotowe, Produkt polski
Dodatkowe informacje: Opakowanie nie zawiera BPA.

Jawo - Pyzy z mięsem 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 486 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, GORCZYCA - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Jawo
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Produkt polski. Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Wrzuć pojedynczo zamrożone pyzy do 3 l posolonego wrzątku. 2. Nie przerywaj wrzenia i nie
mieszaj. Od momentu wypłynięcia pyz na powierzchnię gotuj na wolnym ogniu 7 minut. 3. Po ugotowaniu wyjmij pyzy za pomocą łyżki
cedzakowej. I podawaj tak, jak lubisz. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pyzy z mięsem. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Jawo
Oswiadczenia zywieniowe: niska zawartość soli.
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. -6°C: 1 tydzień. -12°C: 1 miesiąc. -18°C: do daty minimalnej trwałości. Po rozmrożeniu nie
nadaje się do ponownego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
708 kJ / 169 kcal
Tłuszcz
6,1 g
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone
1,3 g
Węglowodany
22 g
w tym Cukry
0,5 g
Białko
5,6 g
Sól
0,28 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). %RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, grysik ziemniaczany 18 %, skrobia ziemniaczana, mięso wieprzowe 9 %, mięso wołowe 4,6 %, BIAŁKO SOJOWE,
cebula, przyprawy (zawierają GORCZYCĘ), olej rzepakowy, sól, BŁONNIK PSZENNY BEZGLUTENOWY, suszone warzywa
(marchew, pietruszka, por, cebula), mąka ryżowa

Pozostale informacje: Informacja dla osób chorych na cukrzycę:, zawartość wymienników w 100 g produktu: WW 2,2; WBT 0,8. Znak
przekreślonego kłosa - PL-100-002,
Przygotowanie i stosowanie: Spróbujesz, pokochasz. W domowej kuchni najczęściej pyzy z mięsem podajemy okraszone podsmażoną
cebulką.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt bezglutenowy, niska zawartość soli, 7 minut i gotowe, Produkt polski
Dodatkowe informacje: Opakowanie nie zawiera BPA.

Jawo - Kluski śląskie z mięsem 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 466 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, JAJA - Zawiera, GORCZYCA - Zawiera, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Jawo
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt polski. Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Wrzuć pojedynczo zamrożone kluski do 3 l posolonego wrzątku. 2. Nie przerywaj wrzenia i nie
mieszaj. Od momentu wypłynięcia klusek na powierzchnię gotuj na wolnym ogniu 8 minut. 3. Po ugotowaniu wyjmij kluski za pomocą
łyżki cedzakowej. I podawaj tak, jak lubisz. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kluski śląskie z mięsem. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Jawo
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. -6°C: 1 tydzień. -12°C: 1 miesiąc. -18°C: do daty minimalnej trwałości. Po rozmrożeniu nie
nadaje się do ponownego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz w tym
Kwasy tłuszczowe nasycone

Wartość odżywcza w 100 g
771 kJ / 184 kcal
6,1 g
2,5 g

Węglowodany w tym

26 g

Cukry
1,1 g
Białko
5,5 g
Sól
0,38 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). %RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki 57%, skrobia ziemniaczana, mięso wieprzowe 9,2%, mięso wołowe 4,6%, woda, pasteryzowane JAJA płynne,
BIAŁKO SOJOWE, cebula, przyprawy (zawierają GORCZYCĘ), olej rzepakowy, sól, BŁONNIK PSZENNY BEZGLUTENOWY,
skrobia modyfikowana, suszone warzywa (marchew, pietruszka, por, cebula), mąka ryżowa
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-100-005, Informacja dla osób chorych na cukrzycę: zawartość wymienników w 100
g produktu: WW 2,6; WBT 0,8.
Przygotowanie i stosowanie: Spróbujesz, pokochasz, W domowej kuchni najczęściej kluski śląskie z mięsem podajemy okraszone
podsmażoną cebulką.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt bezglutenowy, bez barwników, 8 minut i gotowe, Produkt polski
Dodatkowe informacje: Opakowanie nie zawiera BPA.

Müller - Napój mleczny kakaowy 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 424 g
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera MLEKO
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Müllermilch
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny kakaowy, wzbogacony w witaminy. Pasteryzowany.
Marka: Müller

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna
279 kJ/66 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,0 g
Węglowodany
9,3 g
w tym cukry
9,1 g
Białko
3,6 g
Sól
0,14 g
Witamina B6
0,28 mg (20%*)
Ryboflawina
0,35 mg (25%*)
Tiamina
0,23 mg (21%*)
Witamina B12
0,50 µg (20%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MAŚLANKA, cukier, 1,3% KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu, stabilizator: karagen,
sól, tiamina, RYBOFLAWINA, witamina B6, witamina B12
Pozostale informacje: 378 ml e,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Najlepiej pic schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: witaminy B2, B1, B6, B12

Auchan - Mydło w płynie mleko i miód 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Przeznaczone do codziennego mycia. Mydło w płynie dzięki dokładnie opracowanej formule doskonale myje i pielęgnuje
skórę. Daje uczucie czystości, świeżości i komfortu. Zawiera glicerynę - składnik, który ma działanie nawilżające skórę.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mydło w płynie mleko i miód

Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Glycerin, Styrene/Acrylates Copolymer, Parfum, Citric Acid,
tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Linalool, Limonene, Cl 16255, Cl 19140

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mydło w płynie Mleko i miód zapas 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Przeznaczone do codziennego mycia. Mydło w płynie dzięki dokładnie opracowanej formule doskonale myje i pielęgnuje skórę. Daje uczucie
czystości, świeżości i komfortu przez cały dzień. Zawiera gliceryn - składnik, który ma działanie nawilżające i natłuszczające skórę.

Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mydło w płynie Mleko i miód zapas
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Glycerin, Styrene/Acrylates Copolymer, parfum, Linalol,
Lionene, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Cl 16255, Cl 19140

Przechowywanie i stosowanie

Dr.Oetker - Słodka Chwila kisiel malinowy z owocami 32g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 34 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Owocowe kisiele z kawałkami owoców Słodka Chwila to orzeźwiająca przekąska oraz pomysł na pyszny deser lub
podwieczorek. Spróbuj wszystkich sześciu smaków!. Kisiele z kawałkami owoców Słodka Chwila wyróżnia:. - owocowy smak. - duże
kawałki owoców. - zawartość witaminy c. - lekka konsystencja. - szybkość i łatwość przygotowania.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Słodka Chwila

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kisiel w proszku z dodatkiem witaminy C.
Marka: Dr. Oetker
Oswiadczenia zywieniowe: z witaminą C.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
po przyrządzeniu: 100 g
Energia
248 kJ
Energia
58 kcal
Tłuszcz
0g
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
0g
Węglowodany
14 g
w tym Cukry
8,9 g
Białko
0,1 g
Sól
0,03 g
Witamina C
14 mg 18%**
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg.
1 porcja = 206 g
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C.
511 kJ
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 120 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, skrobia ziemniaczana, 4,7% maliny suszone, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (betanina), aromat, sól,
EKSTRAKT z czarnej marchwi i hibiskusa, witamina C

Pozostale informacje: 1 porcja (206 g) zawiera: energia 511 kJ 120 kcal 6%*, Energia w 100 g 248 kJ / 58 kcal, *Referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Do kubka wlej 175 ml wrzącej wody (ok. 1 kubka lub 3 mniejszego kubka). 2.
Zawartość torebki wsyp do kubka. 3. Mieszaj energicznie łyżeczką ok. 1 min. Kisiel jest gotowy od razu do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z witaminą C

Dr.Oetker - Słodka Chwila kisiel poziomkowy 31g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 34 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Owocowe kisiele z kawałkami owoców Słodka Chwila to orzeźwiająca przekąska oraz pomysł na pyszny deser lub
podwieczorek. Spróbuj wszystkich sześciu smaków!. Kisiele z kawałkami owoców Słodka Chwila wyróżnia:. - owocowy smak. - duże
kawałki owoców. - zawartość witaminy C. - lekka konsystencja. - szybkość i łatwość przygotowania.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Słodka Chwila

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kisiel w proszku z dodatkiem witaminy C.
Marka: Dr. Oetker
Oswiadczenia zywieniowe: z witaminą C.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Energia
Energia
Tłuszcz
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
Węglowodany
w tym Cukry
Białko

Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g
250 kJ
59 kcal
0g
0g
14 g
9g
0,1 g

Sól
0,03 g
Witamina C
14 mg 18%**
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg.
1 porcja = 206 g
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C.
516 kJ
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 121 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, skrobia ziemniaczana, 3,4% truskawki suszone, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 0,6% poziomki suszone,
EKSTRAKT z czarnej marchwi i hibiskusa, aromat, sól, witamina C, barwnik (karoteny)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Do kubka wlej 175 ml wrzącej wody (ok. 1 kubka lub 3 mniejszego kubka). 2.
Zawartość torebki wsyp do kubka. 3. Mieszaj energicznie łyżeczką ok. 1 min. Kisiel jest gotowy od razu do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z witaminą C

NIVEA - Łagodząca woda po goleniu Sensitive 100 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 280 g
Opis produktu: NIVEA MEN Łagodząca woda po goleniu Sensitive ma ulepszoną formułę wzbogaconą rumiankiem i aloesem, dzięki
czemu szybko i skutecznie neutralizuje uczucie pieczenia po goleniu. Produkt nie zawiera alkoholu etylowego i zapewnia skórze uczucie
odświeżenia i komfortu. Wrażliwa skóra jest gładka w dotyku, wygląda na zdrową i zadbaną. Produkt został przebadany dermatologicznie.
Dla jak najlepszych efektów, stosuj z innymi produktami NIVEA Men z linii Sensitive, przeznaczonymi do pielęgnacji skóry wrażliwej: np.
łagodzącym kremem do golenia Sensitive czy Łagodzącym hydro-żelem do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej. NIVEA MEN Zacznij
działać!.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: MEN

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Omijaj okolice oczu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Dipropylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Chamomilla Recutita
Flower Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Maltodextrin, Trisodium EDTA, Benzophenone-4, Caprylic/Capric
Triglyceride,Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, Geraniol, Linalool, Limonene, Parfum
Pozostale informacje: Product ID: 81314,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: natychmiast łagodzi podrażnienia, neutralizuje zaczerwienienia i suchość skóry, nie zawiera alkoholu etylowego, dzięki czemu
eliminuje uczucie pieczenia, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze, natychmiastowa ulga, 5 oznak podrażnionej
skóry

Auchan - Osełka masło ekstra 300 g
Opis Produktu
Opis produktu: Zawartość tłuszczu 82%
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Osełka masło ekstra
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +10'C. Chronić przed światłem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
3058 kJ/ 744 Kcal
Tłuszcz
82 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone55 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Śmietanka pasteryzowana (z MLEKA)

Przechowywanie i stosowanie

Rolnik - Żurek Domowy koncentrat 300 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 545 g

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Zawiera
Marka standaryzowana: Rolnik
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurek na zakwasie koncentrat. Produkt pasteryzowany.
Marka: Rolnik
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
220 kJ/ 52 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
0,4 g
Białko
0,9 g
Sól
0,40 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, mąka żytnia (zawiera GLUTEN), sól, przyprawy
Pozostale informacje: Pojemność opakowania 370 ml,

Przechowywanie i stosowanie
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Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Monini - Oliwa extra vergine 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 776 g
Opis produktu: Najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych. - Classico - numer 1 we
Włoszech. - przyjemny, świeży zapach i średnio intensywny smak. - uniwersalność użycia: nadaje się zarówno do doprawiania jak i gotowania.
Marka standaryzowana: Monini
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Classico
Pochodzenie: Wyprodukowano z oliwek zebranych i tłoczonych w Unii Europejskiej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia
Marka: Monini
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. Zakręcić butelkę po użyciu. W niskiej temperaturze może zmętnieć bez zmian dla jakości.
Wartości odżywcze w 100 ml produktu
Wartość Energetyczna 3404 kJ
Wartość Energetyczna 828 kcal
Tłuszcz w tym:
92 g
kwasy nasycone
14 g
jednonienasycone
69 g
wielonienasycone
9g
Węglowodany
0g
w tym cukry:
0g
Błonnik
0g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina E
17 mg*

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Familijne - Wafle kakaowe 180g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 192 g
Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Zawiera, Sezam - Może zawierać
Marka standaryzowana: Familijne
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle przekładane kremem o smaku kakaowym.
Marka: Familijne
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
2198 kJ / 526 kcal
Tłuszcz
29 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 13 g
Węglowodany
58 g
- w tym cukry
34 g
Białko
7,3 g
Sól
0,39 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, tłuszcz roślinny (palmowy, częściowo utwardzony palmowy), cukier, serwatka w proszku (z MLEKA), kakao w proszku o
obniżonej zawartości tłuszczu (4,1%), MLEKO w proszku odtłuszczone, skrobia, emulgator (lecytyna SOJOWA), sól, substancje spulchniające (E 500, E 503),
aromat

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Familijne. Pyszna zabawa dla całej rodziny!. www.familijne.pl/zabawy. i baw się dobrze z bliskimi!.

Limenita - Napój z sokiem cytrynowym z miąższem 1l
Opis Produktu
Opis produktu: Napój z wyciśniętym sokiem i miąższem z cytryny. Zawartość soku i miąższu 24%. Niegazowany. Pasteryzacja flash - proces podczas którego
sok jest gwałtownie podgrzewany do temperatury 85 stopni Celsjusza na okres 3 sekund. Po trzech sekundach następuje równie szybki proces schładzania
soku. Tak przeprowadzona pasteryzacja zapewnia całkowitą likwidację wszystkich potencjalnie niebezpiecznych szczepów bakterii, a jednocześnie pozwala
zachować bez uszczerbku naturalne właściwości odżywcze soku.
Jednostka opisowa: l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój z sokiem cytrynowym z miąższem. Zawartość soków i miąższu: 24%. Niegazowany, pasteryzowany.
Marka: Lemonade
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze pomiędzy 0 - +7C. Po otwarciu spożyć w cuągni 4 dni
Wartości odżywcze w 100 ml
Wartość energetyczna 200 kJ
Wartość energetyczna 47 kcal
Białko
0,1 g
Węglowodany
11,5 g
- w tym cukry
11,5 g
Błonnik
0,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, sok z cytryny i miąższ z cytryny(24%), cukier
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Po otwarciu spożyć w ciągu 4 dni

Przechowywanie i stosowanie

Rians - jogurt owczy naturalny 115g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 188 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Rians
Jednostka opisowa: g

Pochodzenie: Wyprodukowano w Hiszpanii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt z mleka owczego
Marka: Rians
Oswiadczenia zywieniowe: naturalny.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Energia
380 kJ (91 kcal)
Tłuszcz
6,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,4 g
Węglowodany
4,0 g
w tym cukry
4,0 g
Białko
4,4 g
Sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne owcze pasteryzowane, kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% mleko owcze

Rians - jogurt owczy waniliowy 115g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 198 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Rians
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Hiszpanii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt z mleka owczego o smaku waniliowym
Marka: Rians
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Energia:
474 kJ (113 kcal)
Tłuszcz:
5,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:4,0 g
Węglowodany:
11,8 g
w tym cukry:
11,1 g
Białko:
4,1 g
Sól:
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne owcze pasteryzowane, cukier (9%), naturalny aromat waniliowy (0,5%), kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% mleko owcze

Benecol - Tłuszcz do smarowania klasyczny 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 424 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Stanole roślinne zawarte w Benecolu skutecznie obniżają poziom złego cholesterolu już w 3 tygodnie! Włącz Benecol do
codziennej diety!.
Marka standaryzowana: Benecol
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tłuszcz do smarowania o zawartości 35% tłuszczu, z dodatkiem stanoli roślinnych i witamin.
Marka: Benecol
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Udowodniono, że estry stanoli roślinnych obniżają poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom
cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca. Efekt obniżenia poziomu cholesterolu o 7-10% uzyskuje się w ciągu
2-3 tygodni stosowania, przy spożyciu 1,5-2,4 g stanoli roślinnych dziennie, czyli np. 3-4 kromek pieczywa, posmarowanego produktem
Benecol. Zalecana dzienna ilość produktu Benecol zawierająca 2 g stanoli roślinnych to 3 porcje po 10 g. Korzystny efekt występuje w
przypadku dziennego spożycia 1,5-3,0 g stanoli roślinnych. Benecol należy stosować w ramach zrównoważonej i różnorodnej diety,
obejmującej regularne spożywanie owoców i warzyw w celu utrzymania poziomu karotenoidów. Należy unikać spożycia dodanych stanoli
roślinnych w ilościach większych niż 3 g/dobę. Benecol nie jest przeznaczony dla osób, które nie muszą kontrolować swojego poziomu
cholesterolu we krwi. Spożywanie produktu Benecol przez osoby zażywające leki na obniżenie stężenia cholesterolu powinno odbywać się
pod kontrolą lekarską. Istnieje wiele czynników ryzyka chorób serca. Zmiana jednego z nich nie daje gwarancji obniżenia ryzyka. Benecol
nie jest wskazany dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci poniżej 5. roku życia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz:
w tym kwasy nasycone
jednonienasycone
wielonienasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Witamina A

w 100 g
1343 kJ/326 kcal
35 g
5,1 g
21 g
9g
2,7 g
<0,5 g
0g
0,30 g
900 µg (113% RWS*)

Witamina D

7,5 µg (150% RWS*)

Witamina E
4,8 mg (40% RWS*)
Omega-3 (kwas alfa linolenowy)
2,2 g
Stanole roślinne
6,6 g
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). w 10 g (1 porcji produktu)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej rzepakowy, estry stanoli roślinnych (stanole roślinne 6,6 g/100 g), tłuszcz palmowy, skrobia modyfikowana, sól
(0,3%), SERWATKA w proszku (z MLEKA), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, LECYTYNY), aromaty naturalne,
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), barwnik (karoteny), retinol, witamina D
(cholekalcyferol)
Pozostale informacje: Benecol jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Raisio Group plc., Finlandia. Kubek i wieczko wykonane
są z plastiku, a folia z metalu. W trosce o środowisko pamiętaj o właściwej segregacji odpadów.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera stanole roślinne

Helcom - Bruschetta pomidorowa mediolańska 195g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 376 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Może zawierać, Dwutlenek siarki / siarczyny - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Helcom
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bruschetta pomidorowa mediolańska. Sos pomidorowy. Produkt pasteryzowany.
Marka: Helcom
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. . Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin.

Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
635 kJ / 153 kcal
Tłuszcz
11 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,0 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
Błonnik
1,5 g
Białko
1,7 g
Sól
2,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory 65%, koncentrat pomidorowy 10%, olej rzepakowy, cukier, czosnek, oliwa z oliwek, sól, błonnik PSZENNY,
przyprawy, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas octowy)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: do grzanek, makaronów, kanapek

Mizgier - Jaja z chowu klatkowego kl.M
Opis Produktu
Opis produktu: Klasa wagowa: M - średnie (63 g > masa ? 53 g).
Marka standaryzowana: Mizgier

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja z chowu klatkowego, klasa A, świeże
Marka: Mizgier
Przechowywanie: Jaja po zakupie przechowywać w warunkach chłodniczych.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
582 kJ/139 kcal
Tłuszcz
9,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,0 g

Węglowodany

0,6 g

- w tym cukry
Białko
Sól

0g
13 g
0,35 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sos słodko kwaśny 520g
Opis Produktu
Opis produktu: Specjalnie dla Ciebie! Na wodzie ze źródeł jurajskich
Rozszerzona nazwa produktu: Sos warzywny z kawałkami ananasa. Produkt pasteryzowany

Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Spożywać po podgrzaniu. Świetnie smakuje z ryżem oraz mięsem drobiowym

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos słodko - kwaśny
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
295 kJ/ 69 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
16 g
- w tym cukry
13 g
Białko
0,7 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, cukier, pomidory 9,6%, marchew 9%, cebula 8,8%, koncentrat pomidorowy 5,1%, papryka czerwona 4%, papryka
zielona 4%, ananas 3,4%, przecier jabłkowy, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, pędy bambusa 2%, sól, przyprawy, zioła,
substancja zagęszczająca (guma guar)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Wafle tortowe suche kwadratowe 150g
Opis Produktu
Uzytkowanie i przechowywanie: Z uwagi na specyfikę wyroby, produkt może charakteryzować się zwiększoną łamliwością

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle tortowe, suche (kwadratowe)
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1690 kJ/ 401 Kcal
Tłuszcz
4,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
76 g
- w tym cukry
1,1 g
Błonnik
5,1 g
Białko
12 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, olej rzepakowy, skrobia PSZENNA, emulgator (LECYTYNY z SOI), substancje spulchniające (węglany
sodu, węglany amonu)

Przechowywanie i stosowanie

Maoam -Guma rozpuszczalna 110 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 123 g

Marka standaryzowana: Maoam
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Guma rozpuszczalna, część o smaku coli
Marka: Maoam
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Wartości odżywcze
na 100 g
Energia:
1666 kJ/394 kcal
Tłuszcz:
6,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:
3,2 g
Węglowodany:
84 g
w tym cukry:
60 g
Białko:
1,0 g
Sól:
0,02 g
Opakowanie zawiera ? 4 porcji.
RI* na porcję (25 g)
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 5%
RI* = Referencyjna wartość spożycia.
2%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, substancja utrzymująca wilgoć: syrop sorbitolowy, żelatyna, kwas: kwas
cytrynowy, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Piwniczanka - Woda mineralna lekko gazowana 500 ml x 12x05 l
Opis Produktu
Opis produktu: Mówi się, że nie ocenia się książki po okładce. To hasło nie odnosi się jednak do wszystkich produktów, ponieważ Piwniczankę możemy ocenić
w taki sposób. Wyprofilowana butelka o ciekawym wyglądzie kryje w sobie orzeźwiający napój, który ugasi Twoje pragnienie za każdym razem, gdy po niego
sięgniesz. Dodatkowo lekko gazowana woda mineralna to świetny wybór dla wszystkich tych, którzy nie gustują w wodach mocno gazowanych, jak również nie
lubią napojów całkowicie niegazowanych. To wszystko sprawia, że Piwniczanka w wersji lekko gazowanej staje się tak uniwersalna. Co ważne, jej objętość –
pół litra, to dodatkowy plus Piwniczanki, ponieważ wygodna butelka zapewnia wygodę i zmieści się praktycznie w każdej torbie czy plecaku, a przy tym nie
zajmie wiele miejsca. Dlatego półlitrowa Piwniczanka to dobry wybór dla wszystkich tych, którzy cenią sobie komfort przechowywania i nie wychodzą na
dłużej z domu. Jeśli wybierasz się gdzieś na dwie godziny, Piwniaczanka półlitrowa sprawdzi się doskonale

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda lekko gazowana
Marka: Piwniczanka
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu
wodorowęglany 1240mg/l
wapń
180mg/l
sód
133mg/l
magnez
87mg/l
potas
13mg/l
siarczany
30mg/l
lit
0,7/l
fluorki
0,24mg/l

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 x 500 ml

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Udziec wołowy - produkt ważony, opak ok. 0.75kg
Opis Produktu
Opis produktu: Wiek przy uboju: poniżej 30 miesięcy

Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Poddać obróbce cieplnej przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Udziec wołowy bez kości. Pakowany próżniowo
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce urodzenia: Miejsce urodzenia: Polska

Go Asia - Smak Japonii Pierożki gyoza z warzywami 230 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 284 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Pierożki gyoza to jedno z najsmaczniejszych dań w Japonii. Produkowane są na oryginalnych japońskich urządzeniach.
Charakteryzują się bardzo cienkim ciastem z mąki pszennej. Nadziewane specjalnie dobranymi warzywami z dodatkiem aromatycznych,
orientalnych przypraw. Doskonałe jako danie obiadowe oraz przystawka podawana przed i po głównym posiłku. Farsz do pierożków jest
przygotowany z kapusty, pora, cebuli z dodatkiem aromatycznych przypraw. Powstaje z tego bardzo subtelne w smaku nadzienie.
Marka standaryzowana: Go Asia
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Smak Japonii
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. Oryginalny przepis japoński. Polecamy przygotowanie pierożków według tradycyjnej
techniki tj. smażenie i duszenie:. 1. rozgrzać niewielkich rozmiarów patelnię teflonową. 2. wlać 1 łyżeczkę oleju i rozprowadzić
równomiernie na patelni. 3. ułożyć w wianuszek pierożki płaską częścią na patelni. 4. smażyć ok. 2 minuty aż pierożki się zarumienią. 5.
wlać ok. ? szklanki wody. 6. przykryć i dusić ok. 4 minuty (do odparowania wody). Wyłożyć na talerz, można podawać z sosem sojowym
lub maczając w mieszance sosu sojowego i octu winnego. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt garmażeryjny z farszem warzywnym, parzony, rozmrożony.
Marka: Go Asia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C. Po otwarciu należy spożyć w ciągu 24h. Uwaga!. Produkt
rozmrożony. Nie zamrażać ponownie.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
603 kJ/143 kcal
Tłuszcz
3,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
23 g
w tym cukry
2,9 g
Białko
3,1 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 52% (kapusta biała, marchew, por, cebula), mąka PSZENNA, woda, skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, sos
SOJOWY (SOJA, PSZENICA, woda, sól), stabilizatory - E 1412, E 466, E 415, sól, aromaty, JAJA w proszku, przyprawy, zioła,
emulgator - E 464, ekstrakty przypraw, ekstrakt drożdży, LAKTOZA (z MLEKA), cukier, wzmacniacze smaku - E 621, E 635
Zawartosc opakowania: Sos sojowy gratis
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Gotowe pierożki najlepiej smakują z dodatkiem sosu sojowego albo mieszanką sosu sojowego i octu winnego
w proporcji 1:1. Produkt gotowy do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: oryginalny przepis japoński na odwrocie, najlepsze w Japonii od XVI w.sos sojowy gratis

Ser żółty Królewski w kawałku* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ser Królewski w kawałku - to ser nad serami. Ceniony przez koneserów i uwielbiany przez wszystkich smakoszy i
miłośników dobrego jedzenia. Dojrzewa dniami i tygodniami, by zadziwić każdego głębokim i żywym smakiem. Wyraźna, orzechowa nuta,
z morelą w tle
Pochodzenie: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser żółty Królewski - w kawałku - na wagę
Marka: Sierpc
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do 8 stopni C
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1461 kj /352 kcal
Tłuszcz
27 g
Tłuszcze nasycone 18 g
Węglowodany
1,2 g
Cukier
0g
Białko
26 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO ,sól,stabilizator chlorek wapnia, kultury bakterii, barwnik annato. bez KONSERWANTÓW

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Winiary - Przyprawa w płynie do zup. sosów i sałatek 210 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 371 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera
Opis produktu: "Chcesz wydobyć głębię smaku i aromatu z zup, sosów i sałatek. Przyprawa w płynie Winiary idealnie podkreśli smak i
doda głębi codziennym potrawom. Jej uniwersalny charakter sprawia, że doskonale współgra z potrawami kuchni tradycyjnej, jak i nowymi
smakami. Możesz jej używać na każdym etapie gotowania - do marynat, w trakcie gotowania, a także do gotowej potrawy. Przyprawa w
płynie Winiary:. - podkreśla smak i nadaje głębi codziennym potrawom. - występuje w gramaturze 210 g i 1 kg.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przyprawa w płynie do zup, sosów i sałatek.
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Niewielki osad nie jest wadą wyrobu - w przypadku powstania należy
wstrząsnąć.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza produktu w 100 g:
Wartość energetyczna:
78 kJ / 18 kcal
Tłuszcz:
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0 g
Węglowodany:
2,2 g
w tym cukry:
0,9 g
Błonnik:
0g
Białko:
2,4 g
Sól:
22,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sól, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-RYBONUKLEOTYDY disodowe), ocet, glukoza, aromaty (z
SELEREM)

Przechowywanie i stosowanie

Skittles - Wild berry 174g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 179 g

Marka standaryzowana: Skittles
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia Czechy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukierki do żucia w kruchych cukrowych skorupkach o smaku owocowym.
Marka: Skittles
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, kwasy: kwas cytrynowy, dekstryna, maltodekstryna, aromaty, skrobia
modyfikowana, barwniki E162, E163, E171, E132, E160A, E100, E133, regulator kwasowości cytrynian sodu, substancja glazurująca wosk
carnauba, koncentraty (słodkie ziemniaki, rzodkiewka), emulgator LECYTYNA

Przechowywanie i stosowanie

Benecol - o smaku masła, zawartość tłuszczu 59% 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 424 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Opis produktu: Stanole roślinne zawarte w Benecolu skutecznie obniżają poziom złego cholesterolu już w 3 tygodnie! Włącz Benecol do
codziennej diety!.
Marka standaryzowana: Benecol
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tłuszcz do smarowania o zawartości 59% tłuszczu, z dodatkiem stanoli roślinnych i witamin.
Marka: Benecol
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Udowodniono, że estry stanoli roślinnych obniżają poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom
cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca. Efekt obniżenia poziomu cholesterolu o 7-10% uzyskuje się w ciągu
2-3 tygodni stosowania, przy spożyciu 1,5-2,4 g stanoli roślinnych dziennie, czyli np. 3-4 kromek pieczywa, posmarowanego produktem
Benecol. Zalecana dzienna ilość produktu Benecol zawierająca 2 g stanoli roślinnych to 3 porcje po 10 g. Korzystny efekt występuje w
przypadku dziennego spożycia 1,5-3,0 g stanoli roślinnych. Benecol należy stosować w ramach zrównoważonej i różnorodnej diety,
obejmującej regularne spożywanie owoców i warzyw w celu utrzymania poziomu karotenoidów. Należy unikać spożycia dodanych stanoli
roślinnych w ilościach większych niż 3 g/dobę. Benecol nie jest przeznaczony dla osób, które nie muszą kontrolować swojego poziomu
cholesterolu we krwi. Spożywanie produktu Benecol przez osoby zażywające leki na obniżenie stężenia cholesterolu powinno odbywać się
pod kontrolą lekarską. Istnieje wiele czynników ryzyka chorób serca. Zmiana jednego z nich nie daje gwarancji obniżenia ryzyka. Benecol
nie jest wskazany dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci poniżej 5. roku życia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz:
w tym kwasy nasycone
jednonienasycone
wielonienasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Witamina A

w 100 g
2206 kJ/537 kcal
59 g
11 g
34 g
15 g
0,8 g
0,8 g
<0,5 g
0,30 g
900 µg (113% RWS*)

Witamina D

7,5 µg (150% RWS*)

Witamina E
8,3 mg (69% RWS*)
Omega-3 (kwas alfa linolenowy)
3,7 g
Stanole roślinne
6,6 g
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). w 10 g (1 porcji produktu)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej rzepakowy, woda, estry stanoli roślinnych (stanole roślinne 6,6 g/100 g), tłuszcz palmowy*, maślanka w proszku (z
MLEKA), sól (0,3%), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny), aromaty naturalne, regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), barwnik (karoteny), retinol, witamina D (cholekalcyferol), *posiada certyfikat zrównoważonej produkcji
Pozostale informacje: Benecol jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Raisio Group plc., Finlandia. Kubek i wieczko wykonane
są z plastiku, a folia z metalu. W trosce o środowisko pamiętaj o właściwej segregacji odpadów.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera stanole roślinne

Frosta - Steki rybne mrożone 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 277 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Zawiera, MLEKO
- Może zawierać, MIĘCZAKI - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: FRoSTA
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Piekarnik: Rozgrzej piekarnik do temperatury 220°C. Zamrożone steki ułóż na blasze (możesz użyć
papieru do pieczenia). Piecz przez około 18 minut (z włączonym termoobiegiem przez około 17 minut). Od postaci zamrożonej. Smażyć w
płytkim tłuszczu. Patelnia: Na patelni rozgrzej olej. Zamrożone steki smaż na średnim ogniu przez 8 minut, od czasu do czasu przewracając.
Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z mintaja w panierce z ziołami, podsmażane. Produkt głęboko mrożony.
Marka: FRoSTA
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ryba jest surowcem naturalnym i mimo restrykcyjnej kontroli procesu filetowania, możliwe jest, że w
tym produkcie znajdą się małe ości (wyrostki ościste).
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk z boku kartonika. Przechowywanie w domu:.
* (-6°C): 4 dni. ** (-12°C): 3 tygodnie. *** (-18°C): do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk z boku kartonika). Rozmrożonego
produktu ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
740 kJ / 176 kcal
Tłuszcz
7,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
13,8 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
13,8 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY z MINTAJA 71% [z certyfikowanych łowisk MSC], panierka sypka 11% (mąka PSZENNA, sól [bez substancji
przeciwzbrylających], papryka mielona, drożdże [świeże drożdże]), olej słonecznikowy, mąka PSZENNA, woda, skrobia ziemniaczana
[niemodyfikowana chemicznie], mąka ryżowa, sól [bez substancji przeciwzbrylających], oregano [mrożone świeże, tuż po zbiorach],
tymianek [mrożone świeże, tuż po zbiorach]
Pozostale informacje: MSC - Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, www.msc.org/pl, MSC-C-50086, FSC - Mieszany,
Tektura, FSC C125136,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnego smaku - bez wzmacniaczy smaku, bez barwników, bez aromatów

Diamant - Cukier trzcinowy nieraf. dark muscovado 500g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 519 g
Opis produktu: Cukier trzcinowy Diamant Dark Muscovado jest doskonały do pieczenia ciemnych ciast i pierników. Wyśmienity do
przygotowywania sosów czekoladowych i toffi, egzotycznych marynat oraz dań słodko-kwaśnych. .
Marka standaryzowana: Diamant
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier trzcinowy nierafinowany
Marka: Diamant
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po użyciu szczelnie zamknąć.
Wartości odżywcze w 100 g cukru trzcinowego:
Wartość energetyczna1615 kJ/380 kcal
Białko
0g
Węglowodany
95 g
Tłuszcz
0g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Sprawdzone przepisy na: www.diamant.pl. Dołącz do nas www.facebook.com/diamantowa.kuchnia. Uwaga: . W kartoniku dla
Państwa wygody umieściliśmy woreczek strunowy. Jego szczelne zamknięcie chroni cukier przed wilgocią, zanieczyszczeniem i wysypywaniem się. .

Diamant - Cukier trzcinowy nierafinowany 500g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 531 g

Opis produktu: Cukier trzcinowy Diamant Dry Demerara przeznaczony jest do kawy, egzotycznych drinków oraz koktajli mlecznoowocowych. Doskonały do pieczenia ciast i ciasteczek. Jego połyskujące, grube kryształy wyśmienicie sprawdzają się jako dekoracja i
efektowna posypka. Uwaga:. W kartoniku dla Państwa wygody umieściliśmy woreczek strunowy. Jego szczelne zamknięcie chroni cukier
przed wilgocią, zanieczyszczeniem i wysypywaniem się.
Marka standaryzowana: Diamant
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier trzcinowy nierafinowany
Marka: Diamant

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po użyciu szczelnie zamknąć.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1700 kJ
Wartość energetyczna
400 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
100 g
w tym cukry
100 g
Białko
0g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Milka - Czekolada strawberry yoghurt 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 102 g
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Może zawierać

Marka standaryzowana: Milka
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z mleka alpejskiego z nadzieniem o smaku truskawkowym (51%).
Marka: Milka
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna

100 g
2304 kJ
552 kcal

Tłuszcz
34 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
19 g
Węglowodany
57 g
w tym cukry
56 g
Błonnik
0,9 g
Białko
4,6 g
Sól
0,47 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 20 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, olej palmowy, SERWATKA w proszku (z MLEKA), tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w proszku, miazga
KAKAOWA, tłuszcz MLECZNY, emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, LECYTYNA SŁONECZNIKOWA), glukoza, aromaty, pasta z
ORZECHÓW LASKOWYCH, proszek truskawkowy (0,2%), maltodekstryna, kwas (kwas cytrynowy)
Pozostale informacje: 3 kostki 461 kJ 110 kcal 6%*, 100 g 2304 kJ 552 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.cocoalife.org.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

NIVEA - Nivea - Żel pod prysznic lemon oil 250 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA żel pod prysznic Lemongrass & Oil to doskonały produkt, który sprawi, że pielęgnacja skóry będzie jeszcze łatwiejsza i przyjemniejsza.
Formuła o orzeźwiającym zapachu trawy cytrynowej zawiera drobinki olejku, które delikatnie masują skórę podczas prysznica lub kąpieli, a żel zamienia się w
delikatną pianę, która otula Twoje ciało. Żel dokładnie oczyszcza i pielęgnuje skórę, pozostawijąc uczucie gładkiej i miękkiej skóry nawet po osuszeniu
ręcznikiem. Stosowanie żelu pod prysznic Nivea Lemongrass & Oil to doskonały sposób na odświeżenie podczas codziennej pielęgnacji. Poczuj się wyjątkowo
w swojej miękkiej, świeżej i zadbanej skórze. Dbając o Twoją skórę, troszczymy się również o środowisko, dlatego formuła naszego żelu nie zawiera
mikroplastików* i jest w 98% biodegradowalna, a butelka*** została wykonana w 96% z plastiku pochodzącego z recyklingu. *zgodnie z definicją UNEP **
zgodnie z OECD lub zbliżonymi metodami *** wyłączając nakrętkę Odkryj także inne żele pod prysznic z olejkami od NIVEA.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycerin,
Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Chloride, Citric Acid, Cellulose, Cellulose Gum, Mannitol, Microcrystalline Cellulose, Algin, Sodium
Sulfate, Tocopherol, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Linalool, Citronellol, Citral, CI 77492, CI 10316, CI 42090
Pozostale informacje: Product ID: 81067,
Przygotowanie i stosowanie: Żel pod prysznic do codziennego stosowania.||title:Stosowanie Nałóż żel na wilgotną skórę, delikatnie
masując i ciesząc się wyjątkowym zapachem.||title:Aplikacja Po umyciu, spłucz dokładnie ciepłą wodą.||title:Spłukiwanie,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Zawiera pielęgnujące drobinki olejku, które delikatnie masują skórę podczas kąpieli Odświeżający zapach trawy cytrynowej
przywraca energię nawet po ciężkim dniu Pozostawia uczucie miękkiej i zadbanej skóry Tolerancja dla skóry została potwierdzona
dermatologicznie Dba o Twoją skórę zachowując równowagę jej mikrobiomu Formuła nie zawiera mikroplastików* i jest w 98%
biodegradowalna** Butelka*** została stworzona w 96% z przetworzonego plastiku

Frosta - Filet z mintaja 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 329 g
Marka standaryzowana: FRoSTA
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Mintaj (Theragra chalcogramma), złowiony w morzu, narzędzie połowu: włoki. Obszar połowu: FAO 61 (Pacyfik PółnocnoZachodni) lub 67 (Pacyfik Północo-Wschodni) - patrz pole kodowe.
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Piekarnik: Rozgrzej piekarnik do temperatury 230°C. Zamrożone filety włóż do naczynia
żaroodpornego (możesz dodać łyżkę masła). Piecz pod przykryciem przez około 25 minut (z włączonym termoobiegiem przez około 22
minuty). Od postaci zamrożonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia: Zamrożone filety opłucz przez chwilę pod bieżącą, letnią wodą, a
następnie osusz papierowym ręcznikiem. Na patelni rozgrzej olej. Filety smaż na średnim ogniu przez 9 minut, od czasu do czasu
przewracając. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Marka: FRoSTA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ryba jest surowcem naturalnym i mimo restrykcyjnej kontroli procesu filetowania możliwe jest, że w
tym produkcie znajdą się małe ości (wyrostki ościste).
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk z boku kartonika. Przechowywanie w domu:.
* (-6°C) 4 dni. ** (-12°C) 3 tygodnie. *** (-18°C) do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk z boku kartonika). Rozmrożonego produktu
ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
310 kJ / 73 kcal
Tłuszcz
0,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
0,0 g
- w tym cukry
0,0 g
Białko
16,7 g
Sól
0,8 g

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: MSC - www.msc.org, MSC-C-50086, Produkt pochodzi z łowiska spełniającego standardy MSC w zakresie dobrze
zarządzanego, zrównoważonego rybołówstwa. www.msc.org/pl,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% bez polifosforanów, bez substancji E, z Pacyfiku

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Duck- Marine płyn do toalety 750 ml
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 800 g
Marka standaryzowana: Duck
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Deep Action
Pochodzenie: UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Duck
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Duck Deep Action Gel - żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet Marine. Niebezpieczeństwo. Zawiera: Alkohole, C13-15 rozgałęzione i liniowe, etoksylowane (8E0); Kwas mrówkowy; Alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C12-18)). Substancje czynne: Alkil
(C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C12-18)) 0.1828 g/100 g; Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC (C8-10)) 0.2742 g/100 g. Powoduje
poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce
po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Stosować ochronę oczu. Do użycia wyłącznie do muszli klozetowej.
Nie mieszać z wybielaczami i innymi środkami chemii gospodarczej. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy
spodziewać się żadnych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać
obficie wodą. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wdychania produktu wyprowadzić na świeże powietrze. Postępowanie z
odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Nr pozwolenia na
obrót produktem biobójczym: 7205/17.
Przechowywanie: Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancja dezynfekująca, kompozycja zapachowa
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia:, 1. Podnieś deskę toalety. 2. Aby otworzyć butelkę z żelem ściśnij korek z zamknięciem utrudniającym otwarcie
przez dzieci z obydwu stron i odkręć go. 3. Ściśnij butelkę, aby żel wypełnił szyjkę. 4. Aby zdezynfekować skieruj butelkę bezpośrednio pod obrzeże muszli i
wyciśnij żel równomiernie dookoła muszli toaletowej (ok. 60 ml produktu). 5. Pozostaw na 5 minut. 6. Wyczyść muszlę szczotką nad i pod linią wody i spłucz
toaletę. 7. Nałóż korek i zamknij szczelnie opakowanie aż do usłyszenia kliknięcia. W celu ochrony przed osadzaniem się kamienia oraz utrzymania toalety w
czystości należy używać produkt regularnie (co najmniej 3 razy w tygodniu).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zabija 99,9% bakterii, unikalna szyjka, lepsze dotarcie* = lepsze czyszczenie, *W oparciu o badania laboratoryjne dotyczące czyszczenia pod obrzeżem
muszli

Dodatkowe informacje: www.scjproducts.info.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi - Napój gazowany o smaku cola 0.5 l
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Pepsi
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Pepsi

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze Średnia wartość odżywcza w 100 ml:
Energia
182 kJ/43 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
Białko
0g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, barwnik (E150d), kwas (kwas fosforowy), aromaty, w tym kofeina
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Bobovita - Obiadek warzywa i cielęcina w potrawce 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera

Opis produktu: 100% mięsa z hodowli bez hormonów*. - bez konserwantów, barwników, wzmacniaczy smaku* oraz bez dodatku soli. nie zawiera soi, jaj. - zbilansowany skład odpowiedni do wieku dziecka. - składniki z upraw przeznaczonych dla najmłodszych. - każda
partia warzyw przechodzi nawet ponad 600 testów jakości i bezpieczeństwa. - z warzywami gotowanymi na parze. *zgodnie z przepisami
prawa.
Marka standaryzowana: BoboVita
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Obiadek dla dzieci: Warzywa w potrawce z cielęciną. Produkt utrwalony termicznie - sterylizowany.
Marka: BoboVita
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie używaj, jeśli można wcisnąć środek wieczka.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna 277/66 kJ/kcal
Tłuszcz, w tym:
2,3 g
- kwasy nasycone
0,3 g
Węglowodany, w tym:8,1 g
- cukry
2g
Błonnik
1,5 g
Białko
2,5 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 47,9% (marchewka 28,5%, ziemniaki 14%, SELER 2%, groszek 2%, por 1,4%), woda UŻYTA do przygotowania,
cielęcina 8%, skrobia kukurydziana, MLEKO pełne w proszku, olej rzepakowy, natka pietruszki 0,4%
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem przechowuj w temperaturze pokojowej. , Odpowiednią ilość produktu przełóż do
miseczki, używając plastikowej łyżeczki. Podgrzej w „kąpieli wodnej”, delikatnie wymieszaj. Sprawdź temperaturę produktu. Pozostałą
część przechowuj w zamkniętym słoiczku w lodówce, nie dłużej niż 48 godzin. Nie przechowuj i nie podawaj resztek produktu, który jadło
dziecko. Przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Zapytaj o rozszerzanie diety. 801 16 55 55. www.bobovita.pl. Mariola Ekspert BoboVita.

IZO - Odkamieniacz saszetka 30g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 34 g
Opis produktu: Odkamieniacz Izo do urządzeń AGD skutecznie usuwa kamień z elementów grzejnych w urządzeniach gospodarstwa
domowego: czajnikach, ekspresach itp. przedłużając żywotność tych urządzeń. Jednocześnie zapobiega zwiększonemu zużyciu energii
elektrycznej, usuwa kamień i działa antykorozyjnie.
Marka standaryzowana: Izo
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odkamieniacz do urządzeń AGD
Marka: Izo
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza. Dokładnie opróżnione opakowanie usuwać do segregowanych odpadów komunalnych.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Produkt zawiera m.in.: 15% - 30% kwas amidosulfonowy, powyżej 30% kwas cytrynowy
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Zawartość opakowania rozpuścić w 0,5 l - 1 litra wody tak, aby zakryć zakamienioną część
urządzenia. Następnie należy uruchomić urządzenie. Pozostawić roztwór w urządzeniu na około 15 minut. W przypadku nie usunięcia
osadów z kamienia czynność powtórzyć. Po skończeniu procesu roztwór wylać a naczynie dokładnie wypłukać czystą wodą. Przed
użyciem urządzenia należy zagotować wodę i ją wylać. W celach profilaktycznych należy stosować odkamieniacz Izo raz na miesiąc w
sposób zgodny z instrukcją. Nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu oraz smaku. Nie stosować do urządzeń aluminiowych oraz żelazek.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: przedłuża żywotność urządzeń, usuwa kamień, działa antykorozyjnie

Knorr - Nudle Ser w ziołach Knorr 61 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 72 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Odpowiedni dla wegetarian.
Marka standaryzowana: Knorr
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Nudle

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa-danie o smaku sera w ziołach.
Marka: Knorr
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 100 ml
Energia
396 kJ
Energia
95 kcal
Tłuszcz
4,8 g
w tym kwasy nasycone
2,5 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
0,6 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
1,8 g
Sól
0,98 g
**Opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji - 350 ml.
Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 1 porcji**
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 1386 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski (85%): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, sól, skrobia modyfikowana, cukier, olej rzepakowy, EKSTRAKT z
kurkumy, mix przyprawowy (15%): SER topiony (26%) [SER (w tym MOZZARELLA), preparat SERWATKOWY (MLEKO)]; tłuszcz
palmowy, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, inozynian disodowy i guanylan disodowy; sól, cukier, suszony syrop
glukozowy, hydrolizowane BIAŁKA roślinne, skrobia, mineralna sól potasowa, BIAŁKA MLEKA, aromaty (w tym MLEKO), kurkuma*,
czosnek* (1,4%), szczypiorek*, tymianek*, kwas: kwas cytrynowy, *Uprawiane w sposób zrównoważony
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Kluski i zawartość saszetki wrzuć do naczynia, 2. Zalej 350 ml (1,5 szklanki)
gorącej wody, wymieszaj i zostaw na 3-5 minut. 3. Gotowe! Smacznego!, Masz ochotę na danie, Pokrusz kluski i wrzuć do naczynia. Zalej
wrzącą wodą. Odczekaj 3-5 minut. Odcedź. Wrzuć zawartość torebki smakowej i dokładnie wymieszaj. Możesz już wbijać widelec.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarantujemy: doskonały smak, bez barwników, bez konserwantów

Dr.Oetker - Galaretka malinowa 75ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 82 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Kolorowe galaretki Dr. Oetkera idealnie podkreślają smak owoców. Na ich bazie można przygotować orzeźwiający,
owocowy deser, świetnie się również sprawdzą jako dekoracja lodów i różnego rodzaju ciast. Będą elegancką dekoracją do serników na
zimno, owocowych tortów, tart, ciast z biszkoptem oraz kruchych babeczek. Ich wesołe kolory, owocowy aromat oraz orzeźwiający smak
sprawiają, że są wspaniałym pomysłem na letnie przyjęcia. Spróbuj wszystkie smaki!. Co je wyróżnia:. - orzeźwiający, owocowy smak. lekka konsystencja. - wspaniale eksponują owoce. - idealne do ciast i deserów.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Galaretka w proszku na 500 ml wody.
Marka: Dr. Oetker
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Energia
Energia

Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g
221 kJ
52 kcal

Tłuszcz

0g

w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
0g
Węglowodany
11,0 g
w tym Cukry
11,0 g
Białko
1,7 g
Sól
0g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Wartość odżywcza po przyrządzeniu 1 porcja = 144 g
4 porcje po 144 g
318 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, żelatyna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (betanina), aromat
Przygotowanie i stosowanie: 1. Zagotuj wodę i odmierz 500 ml. 2. Zawartość torebki wsyp do wody i dokładnie wymieszaj, aż do
rozpuszczenia (nie gotuj). 3. Galaretkę wlej do salaterek lub do szklanej misy i po wystudzeniu wstaw do lodówki do stężenia. W czasie
upałów użyj mniej wody. Pamiętaj, że świeże owoce kiwi i ananasa uniemożliwiają tężenie galaretki.

Przechowywanie i stosowanie

Belriso - Wiśnia czekolada 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, PISTACJE/ORZECHY PISTACJOWE - Zawiera

Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkujemy w Polsce!
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser mleczny o smaku czekoladowym z ryżem i sosem truskawkowym. Deser mleczny o smaku
czekoladowym z ryżem i sosem wiśniowym.
Marka: Zott Belriso
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Joanna - Plastry sensual z woskiem do depilacji ciała sztuka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 56 g
Opis produktu: Easy grip - łatwy chwyt. Nowy, wygodny kształt plastrów ułatwia aplikację. Plastry z woskiem Sensual to szybki i skuteczny sposób na
aksamitnie gładkie ciało. Specjalna formuła wosku została wzbogacona w wyciąg z aloesu, który wykazuje właściwości kojące i nawilżające. Plastry są łatwe w
użyciu - dzięki specjalnej, elastycznej formie łatwo dopasowują się do kształtów ciała i skutecznie, jednym ruchem usuwają zbędne owłosienie wraz z
cebulkami. Przy regularnym stosowaniu odrastające włoski są delikatniejsze i mniej liczne. Po zabiegu efekt aksamitnie gładkiej skóry utrzymuje się nawet
przez kilka tygodni!. Dołączona oliwka usuwa pozostałości po wosku oraz działa na skórę kojąco i łagodząco. Testowany dermatologicznie.

Marka standaryzowana: Joanna
Podmarka: Sensual
Pochodzenie: Polska (UE)
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Joanna
Przechowywanie: Plastry przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w pozycji poziomej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Plastry do depilacji: Triethylene Glycol Rosinate, Glyceryl Rosinate, POLYETHYLENE, Parfum, Ricinus communis Seed Oil,
Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl HYDROXYHYDROCINNAMATE, Hexyl Cinnamal, Linalool, Tocopheryl,Acetate, ALPHAISOMETHYL lonone, Helianthus Annuus Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, CI 77891, CI 47000, CI 61565, Oliwka łagodząca:
Paraffinum Liquidum, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum
Zawartosc opakowania: Opakowanie zawiera:, 12 pojedynczych plastrów do ciała, tubkę z oliwką łagodzącą 10 ml
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia:, Przed przystąpieniem do depilacji dokładnie umyj i wysusz partie ciała, które chcesz
depilować. 1. Zanim rozdzielisz plastry ogrzej je w dłoniach, energicznie pocierając. 2. Ostrożnie i powoli rozdziel plastry na dwie części.
Każda z nich jest przeznaczona do użycia. 3. Przyklej plaster równo na skórę przyciskając i wygładzając go kilkakrotnie w kierunku
wzrostu włosów. 4. Natychmiast oderwij plaster zdecydowanym ruchem w kierunku „pod włos”. Plaster zrywaj równolegle do

powierzchni skóry. 5. Każdy plaster możesz użyć kilka razy przyklejając go w miejsca, z których chcesz usunąć włosy. Za każdym razem
postępuj w sposób opisany powyżej. 6. Pozostałość wosku na skórze usuń oliwką. Możesz nasączyć nią chusteczkę bądź rozprowadzić
bezpośrednio dłonią. Nie zmywaj wosku wodą i mydłem, nie używaj w tym celu szczotki ani ostrej gąbki. Wskazówki:, W celu uniknięcia
podrażnień przez kilka godzin po zabiegu nie myj depilowanych miejsc wodą z mydłem i nie używaj kosmetyków zawierających alkohol.
Aby skutecznie wykonać zabieg, włosy powinny mieć długość co najmniej 3-4 mm. Nie depiluj plastrami skóry podrażnionej, skaleczonej,
ze zmianami chorobowymi lub mocno opalonej. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem. W przypadku skóry wrażliwej
przeprowadź „test na wrażliwość” na małej powierzchni ciała według sposobu użycia. Jeśli do 24 godzin nie wystąpi podrażnienie możesz
wykorzystać plastry do depilacji całego ciała. Po zabiegu mogą pojawić się zaczerwienienia i pieczenie, które znikną w ciągu kilku dni. Aby
usunąć włosy z mniejszych partii ciała np. bikini możesz pociąć plaster tak, aby otrzymać pożądany kształt.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Easy Grip - nowa wygodna aplikacja, skóra wrażliwa, wygodna depilacja dzięki elastycznej formule, wyciąg z aloesu

Joanna - Plastry sensual z woskiem do depilacji twarzy sztuka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 26 g
Opis produktu: Easy Grip - łatwy chwyt. Nowy, wygodny kształt plastrów ułatwia aplikację. Plastry z woskiem Sensual zostały
specjalnie przystosowane do depilacji delikatnych partii twarzy. Dzięki swojemu kształtowi i elastycznej formie skutecznie usuwają nawet
najdrobniejsze włoski wraz z cebulkami. Specjalna formuła wosku wzbogacona w wyciąg z aloesu, który wykazuje właściwości kojące i
nawilżające. Po zabiegu skóra pozostaje gładka i aksamitna nawet przez kilka tygodni. Dołączona oliwka usuwa pozostałości po wosku oraz
działa na skórę kojąco i łagodząco. Testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Joanna
Podmarka: Sensual
Pochodzenie: Polska (UE)
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Joanna
Przechowywanie: Plastry przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w pozycji poziomej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Plastry do depilacji: Triethylene Glycol Rosinate, Glyceryl Rosinate, POLYETHYLENE, Parfum, Ricinus Communis Seed Oil,
Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl HYDROXYHYDROCINNAMATE, Hexyl Cinnamal, Linalool, Tocopheryl Acetate, ALPHA-

ISOMETHYL Ionone, Helianthus Annus Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, CI 77891, CI 47000, CI 61565, Oliwka łagodząca:
Paraffinum Liquidum, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum
Zawartosc opakowania: Opakowanie zawiera:, - 12 pojedynczych plastrów do twarzy, - tubkę z oliwką łagodzącą 10 ml
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia:, Przed przystąpieniem do zabiegu dokładnie umyj i wysusz partie ciała, które chcesz
depilować. 1. Zanim rozdzielisz plastry ogrzej je w dłoniach, energicznie pocierając. 2. Ostrożnie i powoli rozdziel plastry na dwie części.
Każda z nich jest przeznaczona do użycia. 3. Przyklej plaster równo na skórę przyciskając i wygładzając go kilkakrotnie w kierunku
wzrostu włosów. 4. Natychmiast oderwij plaster zdecydowanym ruchem w kierunku „pod włos". Plaster zrywaj równolegle do
powierzchni skóry. 5. Każdy plaster możesz użyć kilka razy przyklejając go w miejsca, z których chcesz usunąć włosy. Za każdym razem
postępuj w sposób opisany powyżej. 6. Pozostałość wosku na skórze usuń oliwką. Możesz nasączyć nią chusteczkę bądź rozprowadzić
bezpośrednio dłonią. Nie zmywaj wosku wodą i mydłem, nie używaj w tym celu szczotki ani ostrej gąbki. Wskazówki:, W celu uniknięcia
podrażnień przez kilka godzin po zabiegu nie myj depilowanych miejsc wodą z mydłem i nie używaj kosmetyków zawierających alkohol.
Aby skutecznie wykonać zabieg, włosy powinny mieć długość co najmniej 3-4 mm. Nie depiluj plastrami skóry podrażnionej, skaleczonej,
ze zmianami chorobowymi lub mocno opalonej. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem. W przypadku skóry wrażliwej
przeprowadź „test na wrażliwość", na małej powierzchni ciała według sposobu użycia. Jeśli do 24 godzin nie wystąpi podrażnienie możesz
wykorzystać plastry do depilacji całego ciała. Po zabiegu mogą pojawić się zaczerwienienia i pieczenie, które znikną w ciągu kilku dni.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Easy Grip - nowa wygodna aplikacja, usuwa nawet najdrobniejsze włoski

Kotányi - przyprawa do sosu Tzatziki 20 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, JAJKA, SOJĘ, SELER, SEZAM, MLEKO (LAKTOZA)
i GORCZYCĘ
Opis produktu: 100% naturalny smak i bogaty aromat
Uzytkowanie i przechowywanie: Aby tzatziki były bardziej kremowe można dodać odrobinę śmietany
Przygotowanie: Ogórki obrać, drobno pokroić bądź zetrzeć na tarce posolić i pozostawić na 15-20 minut. Odlać sok z ogórków. Połączyć
jogurt z Przyprawą do sosu i ogórkiem i dokładnie wymieszać. Podawać schłodzone

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przyprawa do sosu Tzatziki
Marka: Kotanyi
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
1050 Kcal/ 248 Kcal

Tłuszcz
0,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
29 g
Białko
7,4 g
Sól
31 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czosnek, sól jodowana (sól, jodek potasu), cukier, cebula, cytryna w proszku (maltodekstryna, suszony miąższ z cytryny),
naturalny aromat, koper, naturalny aromat pieprzu z innymi naturalnymi aromatami

Przechowywanie i stosowanie

Kotányi - mieszanka przypraw Sałatka Grecka 20 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, JAJKA, SOJĘ, SELER, SEZAM, MLEKO (LAKTOZA) i GORCZYCĘ

Opis produktu: 100% naturalny smak i bogaty aromat
Przygotowanie: Przyprawę dobrze wymieszać z pozostałymi składnikami i pozostawić na chwilkę. Sałatkę polać sosem krótko przed jej
podaniem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przypraw Sałatka Grecka
Marka: Kotanyi
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1367 kJ/ 322 Kcal
Tłuszcz
1,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
74 g
- w tym cukry
65 g

Białko

2,3 g

Sól

16,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Dekstroza, cukier, sól jodowana (sól, jodek potasu), cebula, skrobia kukurydziana, czosnek, pietruszka, bazylia, olej roślinny
(rzepakowy), kurkuma, korzeń lubczyka, szczypior, koper

Przechowywanie i stosowanie

Actimel - Danone. L.casei z witaminami B6 i D wieloowocowy 8 x 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 870 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Sięgnij po ośmiopak Actimela o smaku wieloowocowym! Każda buteleczka kryje w sobie 20 miliardów bakterii L. Casei
Danone. Wzbogacony w witaminy B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Każdego dnia pij
Actimela i pozwól tej wartościowej przekąsce wspierać Twoją odporność* w smakowity sposób!. * Actimel o smaku wieloowocowym
zawiera witaminy B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Marka standaryzowana: Actimel
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Miejsce produkcji: B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia. B = Belgia,
V = Hiszpania
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko fermentowane z L. casei Danone oraz witaminami B6 i D.
Marka: Actimel
Oswiadczenia zywieniowe: Bogaty w witaminę D.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Energia

Wartość odżywcza 100 g
334 kJ / 79 kcal

Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy nasycone
1,0 g
Węglowodany
12,7 g
w tym cukry
12,5 g
Białko
2,8 g
Sól
0,10 g
100 g
Wapń
120 mg
Witamina B6
0,21 mg
Witamina D
1,67 µg
Opakowanie zawiera 8 butelek. Butelka zawiera 1 porcję równą 100 g.
%* / 100 g
**Referencyjne wartości spożycia.
4%
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MLEKO odtłuszczone odtworzone, płynny cukier i cukier (B) lub cukier (V), soki owocowe
odtworzone z zagęszczonych soków 2,1%: ananasowy 1%, brzoskwiniowy 0,6%, pomarańczowy 0,25%, truskawkowy 0,25%, dekstroza,
koncentrat składników mineralnych z MLEKA, aromat naturalny, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH, Lactobacillus casei Danone
CNCM I-1518: min. 20 miliardów/100 g (min. 20 x 10? jtk/100 g), witamina B6, witamina D, B, V - patrz nadruk przy terminie
przydatności do spożycia
Pozostale informacje: 8 x 100 g e = 800 g,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bogaty w witaminę D - 1/3 referencyjnej wartości spożycia witaminy D
Dodatkowe informacje: Należy sprzedawać w komplecie.

Winiary - Bulion drobiowy 18 kostek 180 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 190 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Rosół Drobiowy Winiary doskonale podkreśli smak i aromat Twoich dań. Dzięki niemu masz pewność, że danie będzie
smakowało Tobie i Twojej rodzinie. Możesz wykorzystać go zarówno do podkreślenia smaku zup i sosów, jak również do doprawienia
innych potraw. . Aby uzyskać esencjonalny bulion drobiowy rozpuść 2 kostki w 1 litrze wrzącej wody, a do podkreślenia smaku użyj

jedynie 1 kostkę na 1 litr płynu. Przy użyciu kostki bulionowej większość dań nie wymaga dosalania, dzięki czemu masz pewność, że danie
będzie udane i smaczne. Rosół Drobiowy Winiary :. - gwarantuje, ze danie zawsze się uda. - podkreśli smak nie tylko ulubionego rosołu. - to
znany, lubiany smak. - dostępny jest w różnych wielkościach opakowań: 6, 12 i 18 kostek.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rosół drobiowy.
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
W 100 ml rosołu
Wartość energetyczna
25 kJ
Wartość energetyczna
6 kcal
Tłuszcz
0,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,3 g
Węglowodany
0,4 g
w tym cukry
0,1 g
Błonnik
0,0 g
Białko
0,2 g
Sól
0,92 g
**po przyrządzeniu z 1 kostką/litr
W 100 ml bazy do zupy**
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
13 kJ
Opakowanie zawiera 90 porcji.
3 kcal
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-RYBONUKLEOTYDY disodowe), olej palmowy, skrobia
ziemniaczana, aromaty (z PSZENICĄ, SELEREM), całkowicie utwardzony tłuszcz palmowy, cukier, tłuszcz drobiowy 2%, przyprawy,
liść pietruszki, suszone warzywa 0,5% (cebula, marchew), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), suszone mięso z kury 0,1%,
przeciwutleniacz (LECYTYNY)
Pozostale informacje: 1 porcja (200 ml**)= energia 25 kJ 6 kcal 0%*, w 100 ml**: 13 kJ/3 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). **po przyrządzeniu z 1 kostką/litr,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, Aby uzyskać esencjonalny rosół rozpuść 2 kostki w 1 litrze wrzącej wody. Jeżeli
chcesz doprawić zupę, dodaj 1 kostkę na 1 litr zupy. Kostki możesz użyć jako przyprawę, dodając je także do innych potraw. Po użyciu
kostek większość potraw nie wymaga dosalania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łatwe otwarcie

Fairy - Lemon płyn do zmywania naczyń 900ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 966 g
Opis produktu: Każda kropla płynu Fairy Cytryna zapewnia niezwykłą wydajność i wyjątkową moc czyszczenia, której oczekujesz
w walce z brudnymi naczyniami. Jego skoncentrowana formuła błyskawicznie usuwa tłuste zabrudzenia, pozostawiając naczynia lśniąco
czyste. Jest skuteczny w przypadku wszystkich rodzajów tłuszczu pochodzącego z produktów spożywczych. Płyn do mycia naczyń
Fairy Original jest tak skoncentrowany, że jedna kropla wystarczy, aby z łatwością rozprawić się z brudnymi naczyniami: bez namaczania,
bez tłuszczu, bez problemu.
Marka standaryzowana: Fairy
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Czechy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Czechy, Zapakowano w - Czechy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Fairy
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zawiera
Benzisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% Anionowe Środki Powierzchniowo Czynne, <5% Niejonowe Środki Powierzchniowo Czynne, Benzisothiazolinone,
Phenoxyethanol, Kompozycje Zapachowe, Geraniol, Limonene
Przygotowanie i stosowanie: Dozowanie: nanieś kroplę lub dwie zależnie od ilości i rodzaju zabrudzenia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Skuteczny w przypadku wszystkich rodzajów tłuszczu pochodzącego z produktów spożywczych, całkowicie usuwa tłuste resztki
jedzenia z naczyń. Łatwo się spłukuje, Jego skoncentrowana formuła błyskawicznie usuwa tłuste zabrudzenia, pozostawiając naczynia
idealnie czyste, Świeży, soczysty zapach cytryny wypełnia kuchnię ożywiającym aromatem cytrusów i sprawia, że mycie naczyń jest
przyjemniejsze, Dłużej utrzymująca się piana z każdej kropli

Fairy - Pomegrante płyn do mycia naczyń 900 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 967 g
Opis produktu: Płyn do mycia naczyń Fairy Clean & Fresh sprawia, że naczynia są lśniąco czyste, oraz wypełnia Twoją kuchnię lekkim,
świeżym zapachem czystości, który unosi się podczas zmywania. Wypróbuj również kapsułki do zmywarki Fairy Platinum All in One,
aby Twoje naczynia i zmywarka lśniły czystością. .
Marka standaryzowana: Fairy
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Clean & Fresh
Pochodzenie: Czechy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Czechy, Zapakowano w - Czechy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomegrante płyn do mycia naczyń
Marka: Fairy
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zawiera
Benzisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% Anionowe Środki Powierzchniowo Czynne, <5% Niejonowe Środki Powierzchniowo Czynne, Benzisothiazolinone,
Phenoxyethanol, Kompozycje Zapachowe, Linalool
Przygotowanie i stosowanie: Płyn Fairy Ultra jest tak skoncentrowany, że do zmywania wystarczy użyć 3 ml na 5 l wody ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Z bogatą formułą zapewniającą lśniąco czyste naczynia, wyjątkową moc usuwania tłustych zabrudzeń i wspaniały owocowokwiatowy zapach, Niesamowita świeżość, która unosi się podczas zmywania, Bogata formuła zapewnia lśniąco czyste naczynia,
wyjątkową moc usuwania tłustych zabrudzeń oraz wspaniały owocowo-kwiatowy zapach, Delikatny dla skóry, nie wymaga korzystania
z gumowych rękawic, Płyn do mycia naczyń Fairy Clean & Fresh jest tak skoncentrowany, że wystarczy użyć jednej kropli, Dostępny w
różnych wariantach zapachowych, takich jak Jabłkowy sad, Cytrusowy gaj, Pomarańcza oraz Granat z wiciokrzewem, oraz w różnych
pojemnościach

Prince Polo - Wafelek kokosowy w mlecznej czekoladzie 50g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 54 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Prince Polo
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kruchy wafelek z kremem kokosowym (49 %) oblany czekoladą mleczną (30 %).
Marka: Prince Polo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2206 kJ
Wartość energetyczna
528 kcal
Tłuszcz
28 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
15 g
Węglowodany
62 g
w tym cukry
39 g
Błonnik
1,6 g
Białko
5,8 g
Sól
0,48 g
1 wafelek w opakowaniu.
Wartość odżywcza 50 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).. 1103 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, mąka PSZENNA, olej palmowy, SERWATKA w proszku (z MLEKA), tłuszcz KAKAOWY, maltodekstryna,
odtłuszczone MLEKO w proszku, miazga KAKAOWA, tłuszcz MLECZNY, wiórki KOKOSOWE (0,8 %), skrobia ziemniaczana, olej
rzepakowy, emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E 476), sól, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu), aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Dawtona - Kukurydza konserwowa 400 g / 220 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 478 g

Opis produktu: Naturalny, słodki smak delikatnej i chrupiącej kukurydzy - mało kto mu się oprze. Wystarczy dodać troszkę masła i soli,
aby uszczęśliwić nasze kubki smakowe, albo wrzucić do lekkiej, zdrowej sałatki. .
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kukurydza konserwowa. Produkt sterylizowany.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
533 kJ / 126 kcal
Tłuszcz
1,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
24 g
w tym cukry
2,2 g
Błonnik
3,9 g
Białko
2,9 g
Sól
0,68 g
Opakowanie zawiera 2 porcje produktu.
w porcji 110 g (%RWS*)
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 110 g dotyczą masy netto produktu po odsączeniu. 579 kJ / 137 kcal (7%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
1,3 g (2%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KUKURYDZA, woda, cukier, sól
Pozostale informacje: porcja 110 g zawiera 579 kJ 137 kcal 7%*, w 100 g: 533 kJ / 126 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pojemność opakowania: 425 ml,

Przechowywanie i stosowanie

Prymat - Kurkuma 20 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Kurkuma charakteryzuje się lekko gorzkawym oraz ostrym smakiem. Nadaje potrawom intensywny żółty
kolor i egzotyczny charakter. Wzbogaci smak zupy marchewkowej, kremu z dyni oraz dań kuchni indyjskiej. Z jogurtem naturalnym
tworzy aromatyczny sos do przekąsek i sałatek.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kurkuma mielona
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Taheebo - Nasiona chia 200 g
Opis Produktu
Opis produktu: Szałwia hiszpańska(Chia) jest rośliną pochodzącą z centralnej i południowej części Meksyku oraz z Gwatemali. Jest bardzo ceniona ze względu
na swoje nasiona. Uprawiana już była przez Azteków w czasach prekolumbijskich. Nasiona są doskonałym dodatkiem do jogurtu, musli, wypieków oraz jako
naturalny zagęstnik do zup i sosów. Nasiona chia dostarczają ogromną ilość składników odżywczych i małą ilość kalorii, są bardzo dobrym źródłem białka,
szczególnie dla ludzi którzy jedzą mało lub nie jedzą wcale produktów zwierzęcych, mogą również być pomocne w odchudzaniu.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Dodawać do płynów, napojów, wypieków, panierek, sałatek oraz innych produktów spożywczych, wedle dostępnych
przepisów.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chia nasiona
Marka: Taheebo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Chia nasiona 100%

Przechowywanie i stosowanie

Chleb żytni 500 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, PSZENICĘ, SEZAM, SOJĘ, JAJA, MLEKO i pochodne,
GORCZYCĘ i ŁUBIN

Rozszerzona nazwa produktu: Pieczywo żytnie, produkcja własna Auchan
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb żytni
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
888 kJ/ 210 Kcal
Tłuszcz
0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
43 g
- w tym cukry
2,1 g
Białko
5,2 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka ŻYTNIA, woda, zakwas ŻYTNI (woda, mąka ŻYTNIA, sól), drożdże, sól

Przechowywanie i stosowanie

Boczniak grzyby tacka 250 g
Opis Produktu
Opis produktu: Porastająca grzybnia(nalot na kapeluszu) to naturalna cecha boczniaków. Nie jest szkodliwa.

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boczniak ostrygowaty
Marka: Grzyb Świeży

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Boczniak OSTRYGOWATY

Przechowywanie i stosowanie

Taft - Lakier do włosów power mega strong 250ml

Opis Produktu
Opis produktu: Lakier Taft Power dla wzmocnienia włosów od nasady aż po same końce. Poziom utrwalenia 5. - Do 72h utrwalenia bez sklejani. - Pomaga
chronić włosy przed wysuszeniem. - Bez widocznych pozostałości i obciążania włosów. - Pomaga chronić Twoją fryzurę przed wiatrem i wilgocią.

Marka standaryzowana: Taft
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Niemcy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Taft
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Rozpylać krótkimi seriami. Chronić oczy. Unikać wdychania.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Alcohol denat.Dimethyl Ether, Aqua (Water, Eau), Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer,
Aminomethyl Propanol, Vinyl Caprolactam/VP/Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Parfum (Fragrance), ISOPROPYL
Myristate, Panthenol, Caffeine, Benzoic Acid, Linalool, Limonene, Benzyl Alcohol
Przygotowanie i stosowanie: Rozpylaj z odległości 30 cm,

Przechowywanie i stosowanie

TREFL - Karty Classic - 55 listków
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt występuje w dwóch kolorach grafik i jest wybierany losowo

Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Karty do gry powlekane tworzywem sztucznym

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 55 kart do gry
Marka: Trefl

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: W opakowaniu znajduje się 55 kart do gry

Przechowywanie i stosowanie

NACZYN OKR GRILL&DROP 2,4L Naczynie żaroodporne okrągłe 2.4 l
Opis Produktu
Opis produktu: wysoka odporność, wielofunkcyjne, łatwe w myciu, naturalne i higieniczne Do piekarnika, lodówki, mikrofali i zmywarki Pokrywka: szklane
krople Naczynie: szklane ryfle

Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Klasyczne naczynie ze szkła borokrzemowego
Uzytkowanie i przechowywanie: Min temp: -40°C Max temp: 300°C

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naczynie żaroodporne okrągłe z pokrywą Termisil 2,4 L
Marka: Termisil
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przed pierwszym użyciem naczynie należy umyć Nie należy używać naczynia pękniętego lub
wykruszonego Bezpośrednio po wyjęciu z piekarnika unikać kontaktu naczynia z wodą

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Bezpieczne pieczenie w naczyniach Termisil: - naczynie wstawiać do zimnego piekarnika - dno naczynia
pokryć potrawą, warstwą tłuszczu lub cieczy - nie dolewać zimnych płynów do gorącego naczynia - do chwytania gorącego naczynia
używać ściereczki lub rękawicy - nie stawiać gorącego naczynia na zimnym lub mokrym podłożu - należy zachować szczególną ostrożność
przy używaniu gorących naczyń w obecności dzieci - do czyszczenia nie używać środków ściernych

Przechowywanie i stosowanie

Kotwica - Ziemniaki z pieca 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GLUTEN, JAJA, GORCZYCĘ, MLEKO, RYBY, SIARCZYNY, MIĘCZAKI,
SKORUPIAKI

Opis produktu: Najlepiej smakuje po podgrzaniu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Pieczone zimeniaki z przyprawami
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Ziemniaki wyjąć z opakowania i podgrzewać: w kuchence mikrofalowej 700-800 W około 4-5 minut. Na patelni na
rozgrzanym oleju roślinnym do zarumienienia się produktu około 5-6 minut. W piekarniku rozgrzać do 200'C i piec ziemniaki około 5-6
minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ziemniaki z pieca
Marka: Kotwica
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
332 kJ/ 80 Kcal
Tłuszcz
2,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
13,8 g
- w tym cukry
0,4 g
Białko
1,5 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniak, olej rzepakowy, przyprawy 1%, sól spożywcza, wzmacniacz smaku (glutaminian sodu), substancja
KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu)

Przechowywanie i stosowanie

Intenson - Quinoa Komosa Ryżowa biała 250g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ORZECHY i SEZAM

Opis produktu: Quinoa, zwana komosą ryżową lub ryżem peruwiańskim, jest źródłem pełnowartościowego białka oraz ma wysoką
zawartość błonnika pokarmowego. Jest doskonałym dodatkiem do dań warzywnych i mięsnych jako zamiennik ryżu i kasz. Produkt
przeznaczony również dla wegan i wegetarian.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia znajduje się na opakowaniu
Przygotowanie: Ziarna quinoa należy wypłukać przed gotowaniem pod bieżącą wodą (jeżeli woda się nie pieni, wystarczy jedno płukanie,
w przeciwnym razie płuczemy 2-3 razy). 1 szklankę ziaren wsypać do gotującej się wody (500ml) i gotować na małym ogniu pod
przykryciem przez około 15 minut. Gdy z ziaren wyłaniają się małe białe ogonki oznacza to, że komosa jest prawie gotowa. Po ugotowaniu
odstawić na 15 minut.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Quinoa Komosa Ryżowa
Marka: Intenson
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1613 kJ/ 382 Kcal
Tłuszcz
6,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1.6 g
Węglowodany
64 g
- w tym cukry
0g
Błonnik
7g
Białko
14 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% quinoa (komosa ryżowa)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok tłoczony z jabłek. Nektarowy 330 ml
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Nie z koncentratu, 100% soku ze świeżych owoców

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Najlepiej smakuje schłodzony. Przed otwarciem wstrząsnąć. Mętność i osad są zjawiskiem naturalnym.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok tłoczony z jabłek, nektarowy, pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna187 kJ
Wartość energetyczna44 kcal
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok tłoczony z jabłek 100%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok tłoczony z jabłek i gruszek 330 ml
Opis Produktu
Opis produktu: 100% soku ze świeżych owoców. Nieklarowany, pasteryzowany

Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Najlepiej smakuje schłodzony. Przed otwarciem wstrząsnąć. Mętność i osad są zjawiskiem naturalnym.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok tłoczony z jabłek i gruszek
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
187 kJ/ 44 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
11 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok tłoczony z jabłek 55% i gruszek 45%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Nie z koncentratu

Auchan - Makaron krajanka 5-jajeczny 250g
Opis Produktu
Opis produktu: Makaron doskonały do rosołu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zagotować 1 litr wody na 100g makaronu. Wodę można lekko osolić. Odważoną porcję stopniowo wrzucać do gotującej
się wody. Gotować na małym ogniu 3 min. W czasie gotowania makaron należy często mieszać. Dokładny czas gotowania dostosować do
indywidualnych upodobań, co do twardości ugotowanego makaronu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron krajanka - jajeczny
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1590 kJ
Wartość energetyczna
375 kcal
Białko
14 g
Węglowodany
72 g
- w tym cukry
2,0 g
Tłuszcz
3,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,0 g
Błonnik
1,8 g
Sól
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka z PSZENICY zwyczajnej, mąka z PSZENICY durum, masa JAJOWA pasteryzowana 20%

Przechowywanie i stosowanie

Woseba - Mocca Fix Gold kawa mielona 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 260 g

Opis produktu: Kawa Mocca Fix Gold to mieszanka ziaren pochodzących z Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Jej niepowtarzalny
aromat i smak to wynik specjalnego procesu prażenia.
Marka standaryzowana: Woseba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona mielona.
Marka: Woseba
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Przeznaczona do parzenia w ekspresie oraz metodą tradycyjną.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarancja jakości Woseba

Barilla - Makaron Ekstra - Spaghetti 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 515 g
Zalecenia dla alergikow: PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Barilla
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj produkcji został oznaczony literą w nawiasie, zamieszczoną obok daty: (A) Włochy - (F) Włochy - (E) Włochy - (AB)
Włochy - (GG) Grecja.
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Czas gotowania: 8 min. . Do 1 litra wrzącej wody dodać 7 g soli i 100 g makaronu, czas gotowania
podany na opakowaniu, po ugotowaniu makaron odcedzić i podawać. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron Ekstra - Spaghetti.
Marka: Barilla
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna kJ
1521
Wartość energetyczna kcal
359
Tłuszcz g
2,0
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone g
0,5
Węglowodany g
70,9
w tym: cukry g
3,5
Błonnik g
3,0
Białko g
12,8
Sól g
0,013
**RI = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 85 g*
*85 g = Opakowanie zawiera około 6 porcji.
1293

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SEMOLINA z PSZENICY durum, woda

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Marca N°1 in Italia*, *nr 1 we Włoszech pod względem wielkości sprzedaży

Barilla - Sos ziołowy pestogenovese 190g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY NERKOWCA - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera,
ORZECHY - Może zawierać
Opis produktu: Bazylia ze zrównoważonego rolnictwa. Uprawiane zgodnie ze schematem zrównoważonego rozwoju ISCC Plus. Więcej
informacji na cartadelbasilico.com.
Marka standaryzowana: Barilla
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano we Włoszech.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos do makaronu Pesto alla Genovese - pesto z bazylią.
Marka: Barilla
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 5 dni.
Wartości odżywcze
Średnie wartości odżywcze g 100
Wartość energetyczna kJ
1989
Wartość energetyczna kcal
482
Tłuszcz g
46
- w tym: kwasy tłuszczowe nasycone g5,3
Węglowodany g
9,8
- w tym: cukry g
5,5
Błonnik g
5,0
Białko g
4,7
Sól g
3,25

Zdrowie i styl życia

Skladniki: olej słonecznikowy, świeża bazylia 30 %, ORZECHY NERKOWCA, SER Parmigiano Reggiano ChNP 5 % (MLEKO),
BŁONNIK kukurydziany, SERWATKA w proszku (MLEKO), sól, BIAŁKA MLEKA, ekstra oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia,
cukier, EKSTRAKT z bazylii, naturalne aromaty (MLEKO), regulator kwasowości: kwas MLEKOWY, czosnek
Pozostale informacje: 190 ml e,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.barilla.com.

Krakus - Polish Ham - szynka konserwowa z galaretką 455g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 582 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może
zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Krakus
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Konserwa sterylizowana, szynka wieprzowa z połączonych kawałków mięsa z dodaną wodą.
Marka: Krakus
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +25°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
479 kJ / 114 kcal
Tłuszcz
4,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,0 g
Węglowodany
0,5 g
w tym cukry
0g
Białko
17 g
Sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: mięso wieprzowe z szynki (80%), woda, sól, żelatyna wieprzowa, stabilizatory: trifosforany, polifosforany, wzmacniacz
smaku: glutaminian monosodowy, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu, Średnia zawartość galarety
25%
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje po schłodzeniu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: edycja limitowana, nie wymaga chłodzenia

Develey - Pasta paprykowa łagodna 70 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Univer
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Węgrzech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta paprykowa łagodna
Marka: Univer
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g:
energia:
195 kJ / 46 kcal
tłuszcz:
0,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0 g
węglowodany:
4,1 g
w tym cukry:
3,2 g
błonnik:
5g
białko:
5,2 g
sól:
11,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: świeża słodka papryka przyprawowa i papryka pritamin (87%), sól, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczjąca (guma

ksantanowa), kwas (kwas cytrynowy), substancje konserwujące (sorbinian potasu)

Przechowywanie i stosowanie

Develey - Pasta paprykowa ostra 70 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 231 g

Marka standaryzowana: Univer
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ostra pasta paprykowa
Marka: Univer
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g:
energia:
210 kJ / 50 kcal
tłuszcz:
1,0 g
w tym kwasy nasycone:0 g
węglowodany:
3,6 g
w tym cukry:
2,7 g
białko:
5,7 g
sól:
11,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: świeża słodka i ostra papryka przyprawowa i papryka pritamin (87%), sól, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca
(guma ksantanowa), kwas (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (sorbinian potasu)

Przechowywanie i stosowanie

Grycan - Lody pistacjowe familijne 1100 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY, SEZAM, SOJĘ

Opis produktu: Lody od pokoleń
Informacje dot stylu zycia: Produkt bezglutenowy
Rozszerzona nazwa produktu: Lody pistacjowe
Warunki przechowywania: Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pistacjowe pełny smak orzeszków pistacjowych
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1099 kJ/ 263 Kcal
Tłuszcz
15,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,9 g
Węglowodany
26,4 g
- w tym cukry
23,3 g
Błonnik
0,3 g
Białko
4,5 g
Sól
0,16 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA kremówka, woda, cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy, tłuszcz kokosowy,
pasta PISTACJOWA 2%, żółtka JAJ, emulgator (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego,
guma guar), aromat, barwniki (chlorofile, kurkumina), karmel, sól

Przechowywanie i stosowanie

Po Grzyb - Borowiki - grzyby suszone 20 g
Opis Produktu
Opis produktu: Zbieramy dla Ciebie. Borowik szlachetny suszony, krojony.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Borowik szlachetny suszony
Marka: Fungopol
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1500 KJ/ 354 kcal
Tłuszcz
3,93 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,18 g
Węglowodany
51,4 g
- w tym cukry
<1,0 g
Białko
28,3 g
Sól
0,17 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: borowik szlachetny suszony

Przechowywanie i stosowanie

Kupiec - Cukier puder 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 407 g

Logotypy stron trzecich cd: Jakość Sprawdzona TÜV Rheinland - www.tuv.pl
Opis produktu: Cukier puder używany jest do przyrządzania lukru, kremów, bitej śmietany oraz posypywania ciast i deserów.
Marka standaryzowana: Kupiec
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier puder.
Marka: Kupiec
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1697 kJ
Wartość energetyczna
399 kcal
Tłuszcz
0,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,0 g
Węglowodany
99,8 g
- w tym cukry
99,8 g
Błonnik
0,0 g
Białko
0,0 g
Sól
<0,01 g
Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji cukru.
w 1 porcji 50 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 849 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, substancja przeciwzbrylająca: maltodekstryna
Pozostale informacje: Jedna porcja 50 g dostarcza: energia 849 kJ 200 kcal 10%*, w 100 g: 1697 kJ/399 kcal % RWS*, * Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Kamis - Pieprz kolorowy młynek 36 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Kamis

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Zapakowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka pieprzy.
Marka: Kamis
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pieprz czarny, pieprz biały, pieprz różowy, pieprz zielony

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnych składników

Auchan - Herbata zielona liściasta 100g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata zielona liściasta
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Herbata zielona liściasta
Przygotowanie i stosowanie: 1 łyżeczkę herbaty zalać przegotowaną wodą o temperaturze 85C i parzyć od 2 do 3 minut.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbata zielona liściasta z gruszką i pigwą 100g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata zielona z gruszką i pigwą liściasta, aromatyzowana
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Herbata zielona, owoc gruszki(3%), owoc pigwy(3%), aromat
Przygotowanie i stosowanie: 1 łyżeczkę herbaty zalać przegotowaną wodą o temperaturze 85C i parzyć od 2 do 3 minut.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Herbata zielona list. ze skórką pomar. i cytr.100g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia herbaty: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata zielona ze skórką pomarańczy i cytryny liściasta, aromatyzowana
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Herbata zielona, skórka pomarańczy(3%), skórka cytryny(3%), aromat
Przygotowanie i stosowanie: 1 łyżeczkę herbaty zalać przegotowaną wodą o temperaturze 85C i parzyć od 2 do 3 minut.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbata zielona liściasta z owocami 100g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: kraj pochodzenia herbaty: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata zielona ze skórkami cytrusów i kawałkami jabłka oraz dzikiej róży, liściasta, aromatyzowana
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Herbata zielona, skórka cytryny(4%), skórka pomarańczy(4%), skórka grejpfruta(4%), dzika róża(4%), jabłko(4%), aromat
Przygotowanie i stosowanie: 1 łyżeczkę herbaty zalać przegotowaną wodą o temperaturze 85C i parzyć od 2 do 3 minut.

Przechowywanie i stosowanie

Pitbull - Energetyk o smaku acai 0.25L
Opis Produktu
Opis produktu: Wysoka zawartość kofeiny, zawiera taurynę. Wskazany dla osób, których praca i wykonywane czynności wymagają wzmożonego wysiłku
fizycznego i psychicznego

Pole rezerwowe 20: Wysoka zawartość kofeiny 32mg/100ml
Rozszerzona nazwa produktu: Napój energetyzujący gazowany o smaku owocowym z aminokwasami, wzbogacony witaminami,
pasteryzowany

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Energy Drink
Marka: Pit Bull
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie zalecane dla dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią, diabetyków oraz osób wrażliwych na
kofeinę (Wysoka zawartość kofeiny 32mg/100ml). Nie mieszać z alkoholem
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
199 kJ/ 47 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
10,8 g
- w tym cukry
10,8 g
Błonnik
<0,1 g
Białko
<0,1 g
Sól
<0,1 g
Niacyna
4,8 mg
Witamina B6
0,42 mg
Biotyna
15 ug
Witamina B12
0,75 ug
L- leucyna
20 mg
L- walina
20 mg
L- izoleucyna
10 mg

Zdrowie i styl życia

Skladniki: woda, cukier, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytrynian sodu), dwutlenek węgla, barwnik (koncentrat soku z czarnej
marchwi), aromaty, aminokwasy (L- leucyna, L- walina, L- izoleucyna), kofeina 0,03%, ekstrakt z acai, tauryna 0,03%, witaminy: niacyna,
witamina B6, biotyna, witamina B12

Przechowywanie i stosowanie

Mullermilch -Czekolada i orzech laskowy. napój mleczny. 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 422 g

Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera MLEKO oraz ORZECHY LASKOWE. Może zawierać inne ORZECHY
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Müllermilch
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny o smaku czekoladowo-orzechowym, wzbogacony w witaminy. Pasteryzowany
Marka: Müller
Oswiadczenia zywieniowe: z witaminą E, tiaminą, ryboflawiną i witaminą B6.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4 °C do +8 °C.
Wartości odżywcze
100 ml:
Wartość energetyczna
328 kJ / 78 kcal
Tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,0 g
Węglowodany
12,4 g
W tym cukry
11,4 g
Białko
3,3 g
Sól
0,13 g
Witamina E
2,9 mg (24%*)
Witamina B6
0,28 mg (20%*)
Ryboflawina (B2)
0,35 mg (25%*)
Tiamina (B1)
0,23 mg (21%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MAŚLANKA, glukoza, cukier, czekolada w proszku - 1,4% (cukier, KAKAO w proszku),
LAKTOZA (z MLEKA), miazga z ORZECHÓW LASKOWYCH - 0,2%, skrobia modyfikowana, syrop cukru skarmelizowanego (cukier,
woda), stabilizator: karagen, aromaty (zawierają MLEKO), witamina E, RYBOFLAWINA, tiamina, witamina B6
Pozostale informacje: 400 g,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Najlepiej pić schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: max. 1,6% tłuszczu, witaminy E, B6, B2, B1

Mixa - Krem intensywnie nawilżający 50 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 204 g
Opis produktu: Zrób test!. Czy Twoja skóra traci poczucie komfortu pod koniec dnia?. Czy Twoja skóra traci blask?. Czy masz wrażenie,
że w ciągu dnia musisz nałożyć więcej kremu na twarz?. Jeśli odpowiedziałaś „tak" na co najmniej jedno z pytań, to produkt jest dla Ciebie.
Nasz Hyalurogel wzbogacony w kwas hialuronowy, naturalny składnik budulcowy skóry, zdolny wchłonąć 1000 razy więcej wody niż sam
waży. Natychmiast dostarcza i utrzymuje nawilżenie skóry przez 24 h. Unikalna wodno-żelowa konsystencja kremu szybko się wchłania,
aby nawilżyć skórę i zapewnić poczucie komfortu. + Skuteczność:. Zawartość składników aktywnych: 7% gliceryna + kwas hialuronowy. Ryzyko alergii:. Skład dobrany tak, aby minimalizować ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Tolerancja przetestowana na skórze
wrażliwej. Bez parabenów. Odczuwalne rezultaty! Skóra natychmiast zostaje intensywnie nawilżona i ukojona. Wygląda na gładszą i
wypełnioną, promienieje zdrowym wyglądem i witalnością.
Marka standaryzowana: Mixa
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krem intensywnie nawilżający
Marka: Mixa
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Aqua / Water, Glycerin, Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride, Squalane, Ammonium Polyacryldimethyltauramide /
Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, BHT, Biosaccharide Gum-1, Caprylyl Glycol, Copper Gluconate, Dimethiconol, Disodium
EDTA, Magnesium Aspartate, Phenoxyethanol, Poloxamer 338, Sodium Hyaluronate, T-Butyl Alcohol, Xanthan Gum, Zinc Gluconate,
Parfum / Fragrance
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: delikatnie oczyścić skórę produktami do oczyszczania Mixa. Krem nanieść na twarz, rano i
wieczorem. Delikatnie wmasować okrężnymi ruchami.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: formuła stworzona pod kontrolą medyczną, skóra wrażliwa, normalna i odwodniona, 7% kwas hialuronowy + gliceryna, zwiększa
nawilżenie dla gładszej, elastycznej skóry, hipoalergiczny, bez parabenów, barwników

O sole - Sól stołowa. spożywcza. jodowana 1 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1020 g
Opis produktu: Sól jest niezbędna do życia pełnego potraw o znakomitym smaku, wyglądzie i bogatym aromacie. To sól sprawia, że smak,
kolor i aromat dań stają się bardziej wyraziste!. Śnieżnobiała sól idealnie nadaje się do gotowania i przyprawiania ulubionych potraw.
Marka standaryzowana: o'Sole
Jednostka opisowa: kg
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sól stołowa, spożywcza, jodowana
Marka: o'Sole
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
0 kJ / 0 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
98 g
Składniki mineralne
-

Jod

2310 µg / 1540%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól NaCl - 98%, substancja wzbogacająca: KIO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 536, 100 g soli zawiera 3,9 ±
1,3 mg jodanu potasu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: doskonała do przyprawiania

Składniki i wartości odżywcze
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Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Wafle kukurydziane z solą morską PD 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ORZECHY I SOJĘ
Opis produktu: Produkt piekarski, wyprodukowany na naturalnych drożdżach.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tradycyjna włoska babka świąteczna z delikatnym cytrynowym kremem(14%)
Marka: Bauli
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1683 kJ
Wartość energetyczna
402 kcal
Białko
7,1 g
Węglowodany
50 g
- w tym cukry
28 g
Tłuszcz
19 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 12 g
Sól
0,52 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, cukier, świeże JAJA, MASŁO, syrop glukozowo-fruktozowy, drożdże naturalne(GLUTEN), tłuszcze roślinne(palmowy),
emulgator: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, odtłuszczone MLKOE w proszku, glukoza, żółtko JAJA, alkohol, sól, ŚMIETANA, substancja
zagęszczająca: pektyna, aromaty, napar ze skórki cytryny, substancja konserwująca: sorbinian potasu. Torebka z cukrem pudrem(3%): cukier puder, skrobia
PSZENICZNA, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Lindor - Pralinki z czekolady mlecznej z nadzieniem 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 228 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Mleko - Zawiera, Migdały - Może zawierać, Orzechy laskowe - Może zawierać, Soja - Zawiera
Opis produktu: Marzysz o czekoladzie?. Odkryj praliny Lindor i rozkoszuj się Twoja wyjątkowa chwilą. Poczuj jak aksamitne nadzienie, ukryte w delikatnej
otoczce, powoli rozpływa się w ustach, czule pieszcząc Twoje zmysły. Oddaj się marzeniom i przenieś się w miejsce, gdzie spełniają się czekoladowe sny.
Marka standaryzowana: Lindt
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Lindor
Pochodzenie: Wyprodukowano we Włoszech.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pralinki z czekolady mlecznej z delikatnie rozpływającym się nadzieniem (44%)
Marka: Lindt & Sprungli
Przechowywanie: Produkt wrażliwy na temperaturę. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g:
Wartość energetyczna
2587 kJ / 623 kcal
Tłuszcz
47 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 35 g
Węglowodany
44 g
- w tym cukry
43 g
Białko
4,9 g
Sól
0,23 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, z nasion palmy), tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, MLEKO pełne w proszku, odtłuszczone MLEKO w
proszku, LAKTOZA, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (SOJA), ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, aromaty, Czekolada mleczna: Masa
kakaowa minimum 31%, Masa mleczna minimum: 20%

Przechowywanie i stosowanie

Lindor - Pralinki z czekolady mlecznej i ciemnej 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 223 g
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jęczmień - Zawiera, Orzechy laskowe - Zawiera, Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera
Opis produktu: Oddaj się słodkiej błogości z rozpływającymi się w ustach pralinkami Lindt Lindor. W dowolnym miejscu i czasie… Wybierz chwilę z
pralinkami Lindor z mlecznej, białej oraz gorzkiej czekolady i pozwól się zaczarować. Rozwiń pralinkę, przełam delikatną otoczkę, a ukryte w niej zniewalająco
aksamitne nadzienie otuli Cię przyjemnością. Maîtres Chocolatiers Lindt łączą ekspertyzę z najwyższej jakości składnikami, by stworzyć idealnie okrągłą
otoczkę z czekolady skrywającą rozpływające się w ustach nadzienie. Od 1845 roku Lindt tworzy receptury, które niezmiennie zachwycają miłośników czekolady
na całym świecie. Pralinki Lindt Lindor to doskonały podarunek na każdą okazję, a także idealny sposób na chwilę słodkiego zapomnienia na co dzień.

Marka standaryzowana: Lindt
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Lindor
Pochodzenie: Wyprodukowano we Włoszech.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pralinki z czekolady mlecznej, ekstra ciemnej, mlecznej z kawałkami orzechów laskowych i białej
czekolady z delikatnie rozpływającym się nadzieniem (44%).
Marka: Lindt & Sprungli
Przechowywanie: Produkt wrażliwy na temperaturę. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g:
Wartość energetyczna
2619 kJ/631 kcal
Tłuszcz
49 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone36 g
Węglowodany
41 g
- w tym cukry
40 g
Białko
4,7 g
Sól
0,17 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, z nasion palmy), tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, MLEKO pełne w proszku,
LAKTOZA, odtłuszczone MLEKO w proszku, bezwodny tłuszcz MLECZNY, ORZECHY LASKOWE (1%), emulgator: lecytyny
(SOJA), ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, aromaty, wanilia, Czekolada mleczna: Masa kakaowa minimum: 31%; Masa mleczna minimum:
20%, Czekolada extra ciemna: Masa kakaowa minimum: 60%

Przechowywanie i stosowanie

Lindor - Pralinki mleczne o smaku kokosowym 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 240 g

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może
zawierać, SOJA - Zawiera
Opis produktu: Oddaj się słodkiej błogości z rozpływającymi się w ustach pralinkami Lindt Lindor. W dowolnym miejscu i czasie…
Wybierz chwilę z kokosową pralinką Lindor i pozwól się zaczarować. Rozwiń pralinkę, przełam delikatną otoczkę, a ukryte w niej
zniewalająco aksamitne nadzienie otuli Cię przyjemnością. Maîtres Chocolatiers Lindt łączą ekspertyzę z najwyższej jakości składnikami,
by stworzyć idealnie okrągłą otoczkę z mlecznej czekolady skrywającą rozpływające się w ustach nadzienie. Od 1845 roku Lindt tworzy
receptury, które niezmiennie zachwycają miłośników czekolady na całym świecie. Pralinki Lindt Lindor to doskonały podarunek na każdą
okazję, a także idealny sposób na chwilę słodkiego zapomnienia na co dzień.
Marka standaryzowana: Lindt
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Lindor
Pochodzenie: Wyprodukowano we Włoszech.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pralinki z czekolady mlecznej z delikatnie rozpływającym się nadzieniem kokosowym.
Marka: Lindt
Przechowywanie: Produkt wrażliwy na temperaturę. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
2610 kJ/628 kcal
Tłuszcz
48 g
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe36 g
Węglowodany
43 g
- w tym cukry
42 g
Białko
5,0 g
Sól
0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcze roślinne (KOKOSOWY, z nasion palmy), tłuszcz KAKAOWY, MLEKO pełne w proszku, miazga
KAKAOWA, odtłuszczone MLEKO w proszku, LAKTOZA, bezwodny tłuszcz MLECZNY, wiórki KOKOSOWE (1,1%), emulgator:
LECYTYNY (SOJA), EKSTRAKT słodowy JĘCZMIENNY, naturalny aromat, aromaty, Czekolada MLECZNA: Masa KAKAOWA
minimum: 32%, Masa MLECZNA minimum: 21%

Przechowywanie i stosowanie

Lindor - Pralinki z czekolady gorzkiej z nadzieniem 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać: ORZECHY LASKOWE i inne ORZECHY

Opis produktu: Oddaj się słodkiej błogości z rozpływającymi się w ustach pralinkami Lindt Lindor. W dowolnym miejscu i czasie…
Wybierz chwilę z pralinką Lindor z gorzkiej czekolady i pozwól się zaczarować. Rozwiń pralinkę, przełam delikatną otoczkę, a ukryte w
niej zniewalająco aksamitne nadzienie otuli Cię przyjemnością. Maîtres Chocolatiers Lindt łączą ekspertyzę z najwyższej jakości
składnikami, by stworzyć idealnie okrągłą otoczkę z gorzkiej czekolady skrywającą rozpływające się w ustach nadzienie. Od 1845 roku
Lindt tworzy receptury, które niezmiennie zachwycają miłośników czekolady na całym świecie. Pralinki Lindt Lindor to doskonały
podarunek na każdą okazję, a także idealny sposób na chwilę słodkiego zapomnienia na co dzień.
Podmarka: Lindor
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia – Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pralinki z czekolady gorzkiej z delikatnie rozpływającym się nadzieniem (44%)
Marka: Lindt
Przechowywanie: Produkt wrażliwy na temperaturę. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2639 kJ/ 637 kcal
Tłuszcz
52 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone39 g
Węglowodany
34 g
- w tym cukry
32 g
Białko
5,0 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: miazga KAKAOWA, cukier, tłuszcze roślinne (KOKOSOWY, z nasion palmy), tłuszcz KAKAOWY, bezwodny tłuszcz
MLECZNY, MLEKO pełne w proszku, emulgator: LECYTYNY (SOJA), odtłuszczone MLEKO w proszku, LAKTOZA, laski wanilii,
aromaty, EKSTRAKT słodowy JĘCZMIENNEGO,
Sklad produktu: Czekolada gorzka: Masa kakaowa minimum 60%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok pomidorowy z ziołami 330ml
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Pasteryzowany

Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Przecier z pomidorów może powodować rozwarstwianie się soku

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok przecierowy z pomidorów z dodatkiem ziół
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
78 kJ/ 18 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
3,6 g
- w tym cukry
3,6 g
Białko
1,0 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Przecier z pomidorów 98,9%, sól, zioła 0,1%(kardamon, kolendra, bazylia, oregano)

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda źródlana niegazowana, o niskiej zawartości sod

Marka: Primavera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 butelek plastikowych x 500 ml

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tost maślany 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 516 g

Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Gorczyca - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może
zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tost maślany - chleb tostowy pszenny z dodatkiem masła, krojony.
Marka: Auchan
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1124 kJ / 259 kcal
Tłuszcz
3,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,7 g
Węglowodany
50 g
w tym cukry
2,9 g
Błonnik
2,1 g
Białko
8,6 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 68,1%, woda, drożdże, MASŁO 3%, sól, cukier, ocet spirytusowy, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez substancji konserwujących, bez polepszaczy, z naturalnym zakwasem, niepasteryzowany

Auchan - sucha karma dla dorosłych kotów z wołowiną 2 kg

Opis Produktu
Opis produktu: Receptura karmy zapewnia zaspokojenie potrzeb żywieniowych dorosłego kota. Zawiera ona: Białka i tłuszcze w
wyważonej proporcji, które ułatwiają utrzymanie optymalnej masy ciała oraz zachowanie prawidłowej masy mięśniowej. Źródło błonnika
pokarmowego, który przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego. Witaminę E, która wspomaga układ
odpornościowy. Substancje mineralne i Witaminę D dla mocnych kości i zdrowych zębów. Wielkość, kształt i tekstura karmy została
dostosowana do szczęki kota, zachęca do żucia i pomaga w utrzymaniu higieny jamy ustnej. Postaraj się pobawić z Twoim kotem przez
parę chwil, aby połączyć ćwiczenia fizyczne ze wzmacnianiem łączącej was więzi
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Aby Twój pupil przyzwyczaił się do nowego pokarmu pod względem smaku i zapachu, wszelkie zmiany diety powinny
być wprowadzane stopniowo, na przestrzeni około tygodnia, poprzez mieszanie dotychczasowej i nowej karmy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa sucha karma dla dorosłych kotów z wołowiną, zawiera minimum 8% krokietów z
optymalna zawartością białka do utrzymania prawidłowej masy mięśniowej
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym wołowina minimum 15% z suszonego mięsa wołowego w
granulkach z wołowiną), produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, roślinne ekstrakty białkowe, warzywa

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tost pełnoziarnisty 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 520 g

Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tost pełnoziarnisty - chleb tostowy pszenny z mąką pełnoziarnistą graham, krojony.
Marka: Auchan
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1010 kJ / 239 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
43 g
w tym cukry
2,8 g
Błonnik
5,9 g
Białko
8,2 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA graham 35,3%, mąka PSZENNA 32,7%, woda, drożdże, sól, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, cukier, mąka
SOJOWA

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez substancji konserwujących, bez polepszaczy, z naturalnym zakwasem, niepasteryzowany

Tarczyński - Parówki z fileta z kurczaka 180g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 188 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Pożywne i smaczne parówki z fileta z kurczaka, o wysokiej zawartości białka. Bez osłonki, gotowe do zjedzenia. Smakują
zarówno na ciepło jak i na zimno.
Marka standaryzowana: Tarczyński
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wyrób drobiowy, homogenizowany, wędzony, parzony.
Marka: Tarczyński
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
847 kJ/ 213 kcal
Tłuszcz
13 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,7 g
Węglowodany
5,3 g
- w tym cukry
1,6 g
Białko
16 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILET Z PIERSI KURCZAKA 90%, tłuszcz z kurczaka, skrobia, sól, przyprawy, EKSTRAKTY przypraw, aromaty (w tym
aromat dymu wędzarniczego), cukier, BIAŁKO z kurczaka, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn
sodu
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej. Znak przekreślonego kłosa - PL-059-063, Masa netto: 180 g (2 x 90 g),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pożywne, smaczne, 2 porcje, 90% mięsa z fileta, bez dodatku glutaminianów, barwników, fosforanów, wysoka zawartość białka,
produkt bezglutenowy

Kupiec - Wafle ryżowe naturalne. Bezglutenowe 90 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 102 g

Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-018-001, Jakość sprawdzona, Produkcja kontrolowana TÜV Rheinland www.tuv.com
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Sezam - Może zawierać
Marka standaryzowana: Kupiec
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Slim

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle ryżowe naturalne
Marka: Kupiec
Oswiadczenia zywieniowe: Niska zawartość cukrów. Nie zawiera soli. Źródło błonnika pokarmowego. Źródło fosforu. Źródło magnezu.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1615 kJ
Wartość energetyczna
381 kcal
Tłuszcz
2,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,6 g
Węglowodany
80,1 g
w tym cukry
1,3 g
Błonnik
3,3 g
Białko
7,7 g
Sól
<0,01 g
Składniki mineralne:
Fosfor
250 mg 36%**
Magnez
110 mg 29%**
Opakowanie zawiera 18 porcji
1 porcja (~5 g)
**Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) 81 kJ
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
19 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ryż brązowy 100%
Pozostale informacje: Jedna porcja dostarcza (~5 g): energia 81 kJ 19 kcal 1%*, w 100 g: 1615 kJ / 381 kcal *% RWS, *Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wypiekane z pełnych ziaren brązowego ryżu, produkt bezglutenowy, niska zawartość cukrów, nie zawiera soli, źródło błonnika
pokarmowego, źródło fosforu, źródło magnezu

Auchan - Gąbka kąpielowa do masażu sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Gąbka kąpielowa do masażu i peelingu. Delikatnie oczyszcza i masuje skórę. Idealna do codziennej pielęgnacji, po uzyciu
spłukać wodą. Efektywnie pobudza krążenie oraz złuszcza i usuw martwy naskórek (Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Kolory
wydawane są losowo)
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gąbka kąpielowa do masażu
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od zwierząt domowych. Trzymać z dala od bezpośredniego
światła słonecznego

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Inka - Bezglutenowa kawa zbożowa 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera: JĘCZMIEŃ, ŻYTO.

Opis produktu: Bezglutenowa. Inka bezglutenowa to innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju napój zbożowy. W procesie jego produkcji
gluten, jako nierozpuszczalna w wodzie część ziarna, zostaje oddzielony i usunięty z produktu. Produkt jest każdorazowo kontrolowany i
posiada certyfikat polskiego stowarzyszenia osób z celiakią i na diecie bezglutenowej.
Informacje dot stylu zycia: Produkt bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rozpuszczalna kawa zbożowa
Marka: Inka
Przechowywanie: Szczelnie zamknięte opakowanie przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1430 kJ
Wartość energetyczna
339 kcal
Białko
3,9 g
Węglowodany
72 g
- w tym cukry
15 g
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Sól
0,21 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zboża 75% (JĘCZMIEŃ, ŻYTO), cykoria - prażona
Przygotowanie i stosowanie: Wsyp do kubka 2 pełne łyżeczki Inki(4 g). Zalej gorącą, ale nie wrzącą wodą(200 ml). Można zalać gorący,
ale nie wrzącym mlekiem.

Przechowywanie i stosowanie

Inka - Bio. Rozpuszczalna kawa zbożowa 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 328 g

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, ŻYTO - Zawiera
Opis produktu: Wyprodukowana ze składników pochodzących z certyfikowanych upraw ekologicznych.
Marka standaryzowana: Inka
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru, Organiczne, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bio

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rozpuszczalna kawa zbożowa.
Marka: Inka
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie: Szczelnie zamknięte opakowanie przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
wartość energetyczna
1430 kJ/339 kcal
tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
węglowodany
72 g
w tym cukry
15 g
białko
3,9 g
sól
0,21 g
100 g = 25 porcji
Wartość odżywcza w porcji (4 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ZBOŻA 75% (JĘCZMIEŃ*,ŻYTO*), korzeń cykorii*, *pochodzące z certyfikowanych upraw ekologicznych
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-07, Rolnictwo UE,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzenia:, 1. Wsyp do kubka 2 łyżeczki Inki (4 g). 2. Zalej gorącą, ale nie wrzącą wodą (200
ml), możesz dodać mleka lub napoju roślinnego.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: prosty skład, 100% naturalnych składników, bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry, vegan - odpowiednia dla
wegan

Bakalland - Masa makowa z bakaliami 850 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 946 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Zapewne masz tradycyjny sprawdzony przepis na pyszny makowiec przekazywany w Twojej rodzinie od pokoleń.
Teraz z naszą masą makową będzie on jeszcze łatwiejszy w przygotowaniu. Za Ciebie zmieliliśmy dwukrotnie najwyższej jakości mak,
który nadaje naszej masie makowej odpowiedni smak i aksamitną konsystencję. Bogactwo bakalii z pewnością zachwyci każdego - soczyste
rodzynki w połączeniu z aromatyczną skórką pomarańczową tworzą doskonałą kompozycję smakową. Masa makowa jest również źródłem
wapnia. To wszystko to zapowiedź udanych wypieków. Z naszą masą makową możesz również przyrządzić inne potrawy - makaron z
makiem i bakaliami, ciasteczka makowe, czy też paluchy wypiekane z masą makową z ciasta francuskiego.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masa makowa z bakaliami.
Marka: Bakalland
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu na 100 g
Wartość energetyczna
900 kJ/215 kcal
Tłuszcz
9,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Węglowodany
22 g
w tym cukry
19 g
Błonnik
8,0 g
Białko
5,6 g
Sól
0,01 g
Składniki mineralne
na 100 g
Wapń
385 mg (48 %*)

Zdrowie i styl życia

Skladniki: woda, mak 22 %, cukier, bakalie 6,5 % [rodzynki 55 % (rodzynki 99,5 %, olej bawełniany i/lub słonecznikowy); skórka
pomarańczowa kandyzowana 45 % (skórka pomarańczowa 49 %, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier)], syrop cukru inwertowanego,
kaszka PSZENNA, aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Przygotowanie i stosowanie: Propozycje zastosowania, wypieki, desery, potrawy,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Delecta. Z tradycji domowych wypieków. Więcej kulinarnych inspiracji znajdziesz na:. Delektujemy.pl.

Diamant - Cukier biały drobny 1kg.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1012 g
Marka standaryzowana: Diamant
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukir drobny
Marka: Diamant
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1700 kJ
Wartość energetyczna
400 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
100 g
w tym cukry
100 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Przygotowanie i stosowanie: Idealny do pieczenia delikatnych ciast, Doskonały do wyrobu kremów, ubijania śmietany i piany z białek,
słodzenia zimnych napojów, sałatek owocowych i deserów, Wyśmienity do zamrażania owoców,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: idealny do ciast i kremów, łatwo rozpuszczalny, z polskich buraków, w zgodzie ze środowiskiem
Dodatkowe informacje: www.facebook.com/diamantowa.kuchnia.

Vobro - Pralines Panna Cotta Coffee
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE i MIGDAŁY
Podmarka: Panna Cotta. Coffee&Cream
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Praliny z czekoaldy (52%) z nadzieniem o smaku Panna Cotta z malinami. Praliny z czekolady (52%)
nadziewane kremem o smaku Coffee & Cream z kawą
Marka: Vobro
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1987 kJ/ 474 Kcal
Tłuszcz
22 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
45 g
Błonnik
2,9 g
Białko
5,1 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Panna Cotta: Cukier, miazga kakaowa, tłuszcz palmowy, syrop glukozowy, syrop glukozowo-fruktozowy, MLEKO w
proszku odtłuszczone, tłuszcz kakaowy, serwatka w proszku (z MLEKA), maślanka w proszku (z MLEKA), przecier malinowy 2,3%,

MLEKO w proszku pełne, tłuszcz MLECZNY, mąka PSZENNA, emulgatory: lecytyny (z SOI) i E476, substancja utrzymująca wilgoć:
sorbitole, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszcająca: pektyny, koncentrat soku z czarnej marchwi, , aromat.
Coffe&Cream: cukier, miazga kakaowa, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, serwatka w proszku (z MLEKA), tłuszcz kakaowy, syrop
cukru inwertowanego, tłuszcz MLECZNY, MLEKO w proszku odtłuszczone, glukoza, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, kawa
0,7%, maślanka w proszku (z MLEKA), mąka PSZENNA, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgatory: lecytyny (z SOI) i E476,
MLEKO w proszku pełne, aromaty, sól

Przechowywanie i stosowanie

Zapach New Car
Opis Produktu
Opis produktu: NewCar

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Szwajcarii
Przygotowanie: Otworzyć torebkę i wysuwać odświeżacz po 1cm tygodniowo. Powiesić swobodnie z dala od powierzchni. Nie
spożywać.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odświeżacz powietrza
Marka: Wunder-Baum
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R51/53: Działa toksycznie na organizmy wodne,
może powodować dlugo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S2: Chronić przed dziećmi. S24 Unikać
zanieczyszczenia skóry. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zawiera Methyl
ionone(mixture of isomers); Aldehyd heksylo - cynamonowy; Aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo) propionowy.
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Wunder-Baum - Zapach Wanilia. 1 sztuka
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Szwajcarii

Przygotowanie: Otworzyć torebkę i wysuwać odświeżacz po 1 cm tygodniowo. Powiesić swobodnie z dala od powierzchni. Nie
spożywać.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odświeżacz Powietrza waniliowy
Marka: Wunder-Baum
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: R43: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R51/53: Działa toksycznie na organizmy
wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S2: Chronić przed dziećmi. S24: unikać
zanieczyszczenia skóry. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zawiera: dipenten;
Kumaryna; Alkohol anyżowy.
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Melvit - Trendy Lunch pęczak. kasza bulgur. soczewica 4x100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 428 g
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: nasiona SEZAMU
Opis produktu: Odkryj nowy smak kaszy. Trendy Lunch to niecodzienne połączenie ziaren, które wzbogacą smak Twoich potraw. Spróbuj mieszanki
pęczaku, kaszy bulgur oraz soczewicy i zasmakuj posiłku w nowym wymiarze. Mieszanka Trendy Lunch to sposób na oryginalny i szybki posiłek. . Ugotuj
saszetkę, dodaj ulubione przyprawy i gotowe!.
Marka standaryzowana: Melvit
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Premium
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Trendy lunch pęczak, bulgur, soczewica zielona

Marka: Melvit
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1378 kJ/ 326 kcal
Tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
59 g
w tym cukry
7,6 g
Błonnik
14 g
Białko
12 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pęczak JĘCZMIENNY 50%, bulgur z PSZENICY durum 30%, soczewica zielona 20%
Zawartosc opakowania: 4 x 100 g
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: , Zagotować 1 litr wody, posolić do smaku. Włożyć saszetkę z mieszanką. Gotować
pod przykryciem na wolnym ogniu około 15 minut. Po ugotowaniu wyjąć saszetkę i odsączyć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gotowa mieszanka, 100% z natury

Melvit - Trendy Lunch orkisz. vermicelli. pomidory 4x100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 433 g
Zalecenia dla alergikow: Orzechy - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Spróbuj mieszanki orkiszu, makaronu vermicelli oraz suszonych pomidorów i zasmakuj posiłku w nowym wymiarze.
Mieszanka Trendy Lunch to sposób na oryginalny i szybki posiłek. . Ugotuj saszetkę, dodaj ulubione przyprawy i gotowe!.
Marka standaryzowana: Melvit
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Premium
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Trendy lunch orkisz, vermicelli, pomidory
Marka: Melvit
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1408 kJ / 333 kcal
Tłuszcz
2,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
58 g
w tym cukry
5,1 g
Błonnik
10 g
Białko
14 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziarna PSZENICY ORKISZ 70%, makaron vermicelli z PSZENICY DURUM 20%, pomidory suszone 10%

Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: , Zagotować 1 L wody, posolić do smaku. Włożyć saszetkę z mieszanką. Gotować
pod przykryciem na wolnym ogniu około 15 min. Po ugotowaniu pozostawić pod przykryciem na 3-4 minuty. Następnie wyjąć saszetkę i
odsączyć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gotowa mieszanka, 100% z natury

Frosta - Złote paluszki rybne w złotej. chrupiącej panierce. podsmażane 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 477 g
Zalecenia dla alergikow: RYBA - Zawiera, MIĘCZAKI - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: FRoSTA
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Nasza rekomendacja Piekarnik:. Rozgrzej piekarnik do temperatury 220°C. Zamrożone paluszki ułóż na
blasze (możesz użyć papieru do pieczenia). Piecz przez około 15 minut (z włączonym termoobiegiem przez około 12 minut). Od postaci
zamrożonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia:. Na patelni rozgrzej olej. Zamrożone paluszki smaż na średnim ogniu przez 6 minut, od
czasu do czas przewracając. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paluszki rybne w złotej, chrupiącej panierce, podsmażane. Produkt głęboko mrożony.
Marka: FRoSTA
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ryba jest surowcem naturalnym i mimo restrykcyjnej kontroli procesu filetowania możliwe jest, że w
tym produkcie znajdą się małe ości (wyrostki ościste).
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk z boku kartonika. Przechowywanie w domu:.
* (-6°C) 4 dni. ** (-12°C) 3 tygodnie. *** (-18°C) do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk z boku kartonika). Rozmrożonego produktu
ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
780 kJ / 186 kcal
Tłuszcz
8,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
13,6 g
- w tym cukry
0,8 g

Białko

13,2 g

Sól

1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY z RYB białych (65%) (A - MINTAJ, D - MORSZCZUK; patrz nadruk z boku kartonika), panierka sypka (15%)
(mąka PSZENNA, drożdże, sól, papryka mielona, kurkuma) (sól - bez substancji przeciwzbrylających), woda, olej słonecznikowy, mąka
PSZENNA, sól (bez substancji przeciwzbrylających)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnego smaku - bez wzmacniaczy smaku, bez barwników, bez aromatów, opakowanie rodzinne

NIVEA - Pielęgnujący krem do golenia 100 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 126 g
Opis produktu: NIVEA MEN Protect & Care Pielęgnujący krem do golenia zapewnia dokładne i wygodne golenie, bez wysuszania skóry.
Niezwykle kremowa formuła zawierająca minerały morskie i kompleks witaminowy zmiękcza zarost i pomaga w jego precyzyjnym goleniu.
Ponadto, krem ma właściwości pielęgnacyjne i pomaga przeciwdziałać przesuszaniu się skóry i eliminuje uczucie napiętej skóry twarzy. Nie
tylko poprawia kondycję skóry, ale również chroni ją przed mikrozacięciami i podrażnieniami. Intensywnie nawilża skórę. Jest to możliwe
dzięki zaawansowanej technologii golenia Ultra Glide. Zmiękcza ona zarost i sprawia, że ruch ostrza po skórze jest bezpieczniejszy.
Produkt przebadany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: MEN

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Palmitic Acid, Stearic Acid, Cocos Nucifera Oil, Potassium Hydroxide, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, Parfum,
Dimethicone, Maris Sal, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Cetearyl Alcohol, Myristic Acid, Arachidic Acid, Oleic Acid,

Sodium Hydroxide, Limonene, Linalool
Pozostale informacje: Product ID: 81772,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Użyj mokrego pędzla w celu spienienia lub rozmasowania kremu bezpośrednio na wilgotnej
skórze twarzy. Unikaj kontaktu z oczami.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dokładne golenie i ochrona skóry przed wysuszeniem, zawiera aloes, kremowa konsystencja z minerałami morskimi i witaminą E
pielęgnuje skórę, dzięki witaminom chroni skórę przed podrażnieniami i nawilża ją ułatwiając golenie, zmiękcza zarost i zapewnia
bezpieczny ruch ostrza po skórze

Rolnik - Borówka cała w syropie 300 ml
Opis Produktu
Waga: Marka standaryzowana: Rolnik
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Premium
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Borówka cała. Produkt pasteryzowany.
Marka: Rolnik
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nienadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Opakowanie zawiera 6 sugerowanych porcji produktu.

na 100 g
508 kJ/
120 kcal
0g
0g
29 g
24 g
0g
0,01 g
na porcję 50 g

* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 254 kJ/

Zdrowie i styl życia
Skladniki: borówka (49%), woda, cukier, substancja zagęszczająca: E1422, koncentrat z czarnej marchwi, syrop glukozowo-fruktozowy,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat borówki

Przechowywanie i stosowanie

Rolnik - Żurawina w syropie cała 314 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 530 g

Marka standaryzowana: Rolnik
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Premium

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurawina cała. Produkt pasteryzowany.
Marka: Rolnik
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
507 kJ / 119 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
29 g
w tym cukry
22 g
Białko
0g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: żurawina (49%), woda, cukier, substancja zagęszczająca: E1422, syrop glukozowo-fruktozowy, koncentrat z czarnej marchwi,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat żurawiny

Przechowywanie i stosowanie

Makowiec 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, SEZAM MLEKO oraz SOJĘ

Opis produktu: Ciasto przekładane masą ze zmielonego maku, bakalii oraz cukru. Jest również tradycyjną potrawą na Święta. Produkcja
własna Auchan
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makowiec
Marka: Cukiernia
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt nie wskazany dla diabetyków
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1 do +18'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1449 kj / 345 kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,2 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
28 g
Białko
8,6 g
Sól
0,39 g

Zdrowie i styl życia
Informacje dla alergikow: Skladniki: Mąka PSZENNA (GLUTEN), woda, cukier, masa JAJOWA (JAJA), oleje roślinne: rzepakowy, palmowy, emulgator e471,
odwodniony syrop glukozowy; enzymy (PSZENICA); środki do przetwarzania mąki: e300, e920; drożdże. ziarno maku (35%);

SEMOLINA PSZENNA; kiełki pszenne; sól; rodzynki, MIGDAŁY, orzech WŁOSKI, skórka pomarańczowa, aromat MIGDAŁOWY

Przechowywanie i stosowanie

Dolina Noteci- Karma dla dorosłych psów wszystkich ras bogata w wołowinę 800 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów wszystkich ras bogata w woowinę
Marka: Dolina Noteci

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wieprzowina 36%(wątroba, przełyki, serca, mięso wieprzowe), wołowina 14%(płuca, wątroba, żołądki, wymiona), rosół, jaja
3%, marchew 1,7%, ryż naturalny brązowy 1,2%.węglan wapnia, trójpolifosforan sodu, chlorek potasu, nasiona psyllium 0,2%, olej lniany
0,02%, bazylia 0,01%. Składniki analityczne: białko - 11%, oleje i tłuszcze surowe - 7%, popiół surowy - 2%, włókno surowe - 0,7%,
wilgotność - 78%, wapń - 0,3%, fosfor - 0,25%. Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3(cholekalcyferol) - 450 IU, Witamina
E(Octan dl-alfa-tokoferylu) - 40mg, E6(cynk) - 30mg, E4(miedź) - 3mg, E5(mangan) - 2mg, E2(jod) - 0,3 mg

Przechowywanie i stosowanie

Dolina Noteci - Karma dla psa. bogata w kaczkę z dynią 800 g
Opis Produktu
Opis produktu: Marka Dolina Noteci PREMIUM skierowana jest do właścicieli psów, którzy dbają o zbilansowaną i pełnowartościową dietę swoich pupili, a
co za tym idzie, poszukują karm charakteryzujących się najwyższą jakością. asz produkt składa się wyłącznie z przechodzących wieloetapowy proces selekcji
starannie dobranych składników. Dolina Noteci PREMIUM jest marką dostępną wyłącznie w najlepszych sklepach zoologicznych, dlatego też mamy nadzieję,
iż w pełny zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających klientów oraz ich pupili.

Przygotowanie: Podawać w temperaturze pokojowej w przynajmniej dwóch posiłkach dziennie. Zmieniając sposób żywienia psa należy
robić to stopniowo przez okres około 5 dni. Psu należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody do picia. Wartości w tabeli są orientacyjne
- wielkość porcji może się zmienić w zależności od pory roku, wieku, kondycji i aktywności fizycznej psa.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów wszystkich ras. Karma bogata w kaczkę z dynią.
Marka: Dolina Noteci

Zdrowie i styl życia
Skladniki: wołowina 22% (płuca, wymiona, żołądki), wieprzowina 16% (serca, wątroba), kaczka 14%, kurczak 10% (wątroba), dynia 4%,
jaja 3%, węglan wapnia, trójpolifosforan sodu, olej lniany 0,2%, nasiona psyllium, chlorek potasu, bazylia 0,01%. Składniki analityczne:
białko 11%, oleje i tłuszcze surowe 6%, popiół surowy 2,5%, włókno surowe 0,8%, wilgotność 78%, wapń 0,3%, fosfor 0,25%

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Sante -Go On! Masło orzechowe 470g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera
Opis produktu: Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry. Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
Peanut butter to produkt zawierający w składzie 100% orzeszków arachidowych, bez dodatku oleju palmowego. Przygotowany z myślą o osobach dbających o
dietę, które unikają lub ograniczają w codziennym odżywianiu spożycie soli i cukru.
Marka standaryzowana: Sante
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Go On

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Sante
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu spożyć w przeciągu jednego miesiąca.
Wartości odżywcze
produktu na 100 g
Wartość energetyczna
2472 kJ / 596 kcal
Tłuszcz
46 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 6,8 g
Węglowodany
14 g
w tym cukry
6,6 g
Błonnik
9,1 g
Białko
27 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE (ARACHIDOWE) prażone
Przygotowanie i stosowanie: Wytrącanie się oleju arachidowego jest naturalnym procesem, świadczącym o najwyższej jakości produktu. Rekomendujemy
wymieszanie kremu przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie

Rolnik - Szczaw konserwowy 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 488 g
Marka standaryzowana: Rolnik
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mielony liść szczawiu, konserwowy. Produkt pasteryzowany.

Marka: Rolnik

Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nienadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
107 kJ
Wartość energetyczna
26 kcal
Tłuszcz
0,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
2,3 g
tym cukry
0,5 g
Białko
1,1 g
Sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: szczaw, sól
Pozostale informacje: Pojemność opakowania 315 ml,

Przechowywanie i stosowanie

Eurial - Camembert Liguel 125g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Camembert
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser pleśniowy z pasteryzowanego mleka krowiego
Marka: ligueil
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +6C
Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna
1445 kJ
Wartość energetyczna
349 kcal
Białko
17 g
Węglowodany
1,4 g
- w tym cukry
1,4 g
Tłuszcz
31 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone22 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO krowie pasteryzowane, ŚMIETANA, sól, kultury starterowe, podpuszczka

Przechowywanie i stosowanie

Contimax - Pstrąg łososiowy wędzony na zimno plastry 100g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany próżniowo

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pstrąg łososiowy wędzony na zimno, plastry.
Marka: Fisher King
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +7C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
678 kJ / 162 kcal
Tłuszcz
9,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,1g

Węglowodany

0g

- w tym cukry
Białko
Sól

0g
19 g
3,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PSTRĄG ŁOSOSIOWY(Oncorhynchus mykiss, wyhodowano w Norwegii), sól

Przechowywanie i stosowanie

Dawtona - Przecier pomidorowy z polskimi ziołami 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 532 g

Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mix, FSC C020428
Opis produktu: Przecier pomidorowy z polskimi ziołami to 100% polskich pomidorów oraz aromatycznych ziół: lubczyku i natki
pietruszki!. Przecier pomidorowy z polskimi ziołami to unikatowy produkt na rynku, dedykowany bardziej do miłośników kuchni polskiej
i amatorów delikatniejszych smaków. Ze względu na zawartość typowo polskich ziół - lubczyku i natki pietruszki, szczególnie polecany
jest do klasycznych dań rodzimej kuchni. Świetnie się sprawdzi w roli bazy do zupy pomidorowej, sosów do klopsików, ryb i gołąbków. .
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przecier pomidorowy z polskimi ziołami. Produkt sterylizowany.
Marka: Dawtona
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 g
94 kJ / 22 kcal
0g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

3,8 g
3,8 g
0,9 g
1,3 g
0,65 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory (99%), sól, zioła (pietruszka, lubczyk)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: polecany do: zup, ryb, klopsików

Zott Jogobella - Jogurt o smaku truskawkowym 150 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt truskawkowyJogurt z jabłkiem i rodzynkamiJogurt jagodowy
Marka: Zott Jogobella
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Teraz Polska, extra duże kawałki owoców, bez syropu glukozowo-fruktozowego, bez konserwantów

DayUp - Puree jabłkowe. gruszka.czarna jagoda 120g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 128 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Owies - Zawiera
Marka standaryzowana: DayUp
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Warunki przechowywania: Niewykorzystany produkt przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze do +10°C przez max.
48 godzin.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puree bananowe z jogurtem naturalnym, gruszką, czarną jagodą i płatkami, pasteryzowane, bez dodatku
cukru, zawiera cukry naturalne
Marka: DayUp
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku cukru - zawiera cukry naturalne.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed wilgocią, zamarzaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
306 kJ / 73 kcal
Tłuszcz:
1,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,6 g
Węglowodany:
15,6 g
- w tym cukry:
11,4 g
Błonnik:
2,2 g
Białko:
2,2 g
Sól:
0,06 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: puree owocowe 71% (banan 35%, gruszka 26%, czarna jagoda 10%), JOGURT naturalny 26%, płatki quinoa 2%, płatki
OWSIANE 1%
Pozostale informacje: 1 porcja - 120 g (1 opakowanie) zawiera 368 kJ 88 kcal 4%**, 100 g: 307 kJ / 73 kcal, **Referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal),
Informacje o dodatkach: Bez dodatku substancji konserwujących.
Przygotowanie i stosowanie: Przed użyciem wymieszać zawartość w zamkniętym opakowaniu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukru - zawiera cukry naturalne, bez dodatku substancji konserwujących*, nie wymaga chłodzenia, * produkt
pasteryzowany, nie zawiera substancji konserwujących

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Włoszczyzna tacka
Marka: Arvit

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Marchew, SELER, pietruszka, por

Przechowywanie i stosowanie

Brukselka - tacka 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana diablo

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Brukselka tacka
Marka: Arvit

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Brukselka

Przechowywanie i stosowanie

Kielecki - Majonez stołowy 500 ml

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 720 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, GORCZYCA - Zawiera
Marka standaryzowana: Majonez Kielecki
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 20

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Majonez stołowy.
Marka: Majonez Kielecki
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2° C do 20°C w miejscach czystych, suchych, ciemnych lub oświetlonych światem
rozproszonym, a po otwarciu słoika w lodówce nie dłużej niż 2 tygodnie.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 ml produktu:
energia
2597 kJ / 631 kcal
tłuszcz
68,0 g
w tym kwasy nasycone5,3 g
węglowodany
2,3 g
w tym cukry
2,0 g
białko
1,9 g
sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej rzepakowy rafinowany, MUSZTARDA (woda, ocet, GORCZYCA, cukier, sól, przyprawy), woda, ŻÓŁTKA JAJ
kurzych (1,0 %)
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. PCBC Certyfikat Q,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ...uznawany za najlepszy!, Q Jakość Tradycja - Świętokrzyskie, bez konserwantów

Vifon - Zupa z kluskami łagodny kurczak 70g.

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 74 g
Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wietnam
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa błyskawiczna z kluskami o smaku kurczaka (łagodna).
Marka: Vifon
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g gotowego produktu:
Wartość energetyczna
293 kJ / 70 kcal
Tłuszcz
3,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,2 g
Węglowodany
9,1 g
w tym cukry:
<0,5 g
Białko
1,3 g
Sól
0,70 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski (94%): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, tapioka, sól, skrobia modyfikowana, cukier, stabilizatory: trifosforany, guma
guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma, dodatki smakowe (6%): sól, rafinowany olej palmowy,
wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy; cukier, pieprz, suszony por (1%),
maltodekstryna, aromat, barwniki: karmel, karoteny; czosnek (0,6%), hydrolizat BIAŁKA SOJOWEGO, substancja przeciwzbrylająca: E
551; przeciwutleniacz: E 30
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Kluski pokruszyć i wrzucić do głębokiej miski. Przyprawy z torebek dodać do
smaku. Zalać 0,4 litra wrzącej wody. 2. Przykryć na 3 minuty. 3. Po wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łagodna, Laur Konsumenta 2020, marka nr 1 w Polsce*, bez substancji konserwujących, * Tan-Viet za Nielsen, Panel Handlu
Detalicznego, Cała Polska z dyskontami (Food), Sprzedaż ilościowa i wartościowa w okresie I-XII 2020, kategoria: zupy, segment zupy
chińskie
Dodatkowe informacje: znajdź nas na facebooku. facebook.com/VifonPolska.

Bagietka z masłem ziołowym 175g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może dodatkowo zawierać: GORCZYCĘ, SOJĘ, SEZAM
Opis produktu: Pyszna, chrupiąca bagietka pszenna, delikatnie podpieczona, wypełniona delikatnym masłem ziołowym. Bez dodatku
substancji konserwujących
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt głęboko mrożony po rozmrożeniu nie nadaje się do ponownego zamrożenia!
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bagietka z masłem ziołowym
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1189 kj / 283 kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,1 g
Węglowodany
40 g
- w tym cukry
2,5 g
Białko
7,2 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Bagietka PSZENNA (mąka PSZENNA 61%, woda, drożdże, sól, glukoza, olej rzepakowy, środki do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, enzymy: amylazy, ksylanazy,lipazy, glukooksydazy), 15% nadzienie [MASŁO 82%*, natka pietruszki 9%*, cebula,
czosnek, sól, woda, skrobia modyfikowana, MAŚLANKA w proszku (z MLEKA), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, oregano,
cukier, aromaty, pieprz, koper 0,1%*, szczypiorek 0,1%*].*w nadzieniu
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Fuze Tea - Napój herbaciany marakuja zero niegazowany 1.5 l
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Bez konserwantów. Z naturalnymi aromatami. Bez cukru. Bez kalorii. Zawiera źródło fenyloalaniny

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany nieposiadający wartości energetycznej z ekstraktem z zielonej herbaty o smaku
marakui. Zawiera substancje słodzące
Marka: FuzeTea
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
5 kJ/ 1 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, EKSTRAKT z zielonej herbaty 0,14% (herbata certyfikowana Rainforest Alliance), kwas cytrynowy, sok z
MARAKUI z soku zagęszczonego 0,1%, regulator kwasowości (cytryniany sodu), naturalne aromaty, przeciwutleniacz (kwas
askorbinowy), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K i sukraloza)

Przechowywanie i stosowanie

Cupido - Caffe cups praliny cappuccino 125 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: JAJ, ORZESZKÓW ZIEMNYCH, ORZECHÓW , GLUTENU

Rozszerzona nazwa produktu: Słodycze o smaku kawy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Holandii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Praliny Cafe cups Cappuccino
Marka: Cupido
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze od +5° do+ 20 °C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2450 kJ/586 kcal
Tłuszcz
41 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone37 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
52 g
Białko
1,6 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: tłuszcze roślinne (całkowicie uwodorniony tłuszcz KOKOSOWY, tłuszcz KOKOSOWY), w zmiennych proporcjach cukier
MLECZNY, cukier, niskotłuszczowe KAKAO w proszku, chude MLEKO w proszku, emulgator: LECYTYNA SOJOWA, aromaty:
wanilia i cappuccino, kawa 0,06%.

Przechowywanie i stosowanie

Cupido - Caffe cups praliny expresso 125 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: JAJ, ORZESZKÓW ZIEMNYCH, ORZECHÓW i GLUTENU

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hollandii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wyroby cukiernicze z kawą
Marka: Cupido
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2460 kJ/ 590 Kcal
Tłuszcz
42 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone38 g
Węglowodany
51 g
- w tym cukry
50 g
Białko
1,9 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Tłuszcze roślinne (całkowicie uwodorniony tłuszcz KOKOSOWY, tłuszcz KOKOSOWY) w zmiennych proporcjach, cukier
MLECZNY, cukier, niskotłuszczowe KAKAO w proszku, chude MLEKO w proszku, emulgator (LECYTYNA SOJOWA), kawa 0,1%,
aromaty (wanilia i espresso)

Przechowywanie i stosowanie

Toffifee Praliny z orzechem laskowym w czekoladzie 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 298 g

Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może
zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Opis produktu: Tyle dobrego zawarte jest w Toffifee: chrupiące orzechy laskowe w karmelu z kremem orzechowym i małym dodatkiem
smacznej czekolady - kombinacja, w której każdy znajdzie coś dla siebie!.
Marka standaryzowana: Toffifee
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Niemczech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzech laskowy (10%) w karmelu (41%), kremie orzechowym (37%) i czekoladzie (12%).
Marka: Toffifee
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
2183 kJ/522 kcal
Tłuszcz
28,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone12,7 g
Węglowodany
59,0 g
w tym cukry
48,9 g
Białko
6,0 g
Sól
0,26 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), ORZECHY LASKOWE, syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku,
substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, miazga KAKAOWA, MLEKO zagęszczone, odtłuszczone, zagęszczona słodka SERWATKA (z
MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), KAKAO niskotłuszczowe, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, syrop sacharozowy, produkt
z SERWATKI (z MLEKA), emulgator: LECYTYNY (SOJA), sól, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Płatki migdałowe 50 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać śladowe ilości SEZAMU, SELERA, różnych ORZECHÓW.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochdzenia zależny od partii towaru

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki migdałowe
Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
2497 kJ
Wartosc energetyczna kcal
604 kcal
Bialko g
20 g
Weglowodany g
7,6 g
W tym cukry g
4,9 g
Tluszcz g
52 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g4,7 g
Sol g
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: płatki MIGDAŁOWE

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Śliwki suszone 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: SEZAMU, SELERA, MIGDAŁÓW, różnych ORZECHÓW.

Opis produktu: Bez pestek
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochodzenia śliwek: Chile

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śliwki suszone
Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna
1199 kJ / 284 kcal
Tłuszcz
1,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
60 g
- w tym cukry
60 g
Białko
3,5 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: śliwki suszone, substancja konserwująca e202(sorbinian potasu). uwaga: w niewielkiej liczbie owoców może znajdować się
kawałek pestki.

Przechowywanie i stosowanie

Tymbark - Sok pikantny pomidor 1l
Opis Produktu
Opis produktu: Potas zawarty w 100 ml soku pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego oraz w utrzymywaniu prawidłowego
ciśnienia krwi. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia mają duże znaczenie dla zachowania zdrowia. Tymbark wie, że tajemnicą dobrego soku są
najlepszej jakości owoce. Dzięki temu, nasze soki są pełne witamin i minerałów. To doskonałe i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy przez cały rok chcą
cieszyć się wyjątkowym smakiem owoców. - są z dojrzałych, soczystych owoców. - zawierają witaminę C, która wspomaga odporność, pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego i redukuje uczucie znużenia. - są źródłem przeciwutleniaczy, które spowalniają procesy starzenia i zapobiegają chorobom
serca. - stanowią jedną z zalecanych porcji owoców i warzyw. Pikantny sok pomidorowy 100% to idealna przekąska dla miłośników wyrazistych smaków.
Soczyste pomidory zostały wzbogacone szczyptą ostrej papryczki chilli i odrobiną czarnego pieprzu.

Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok pomidorowy pikantny 100% częściowo z soku zagęszczonego z dodatkiem soli morskiej i przypraw.
Pasteryzowany. Źródło błonnika i potasu.
Marka: Tymbark
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło potasu K.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze w 100 ml
Energia
71 kJ / 17 kcal
Tłuszcz
0,2 g
w tym kwasy nasycone0,05 g
Węglowodany
2,4 g
w tym cukry
2,3 g
Błonnik
0,6 g
Białko
0,9 g
Sól
0,64 g
Potas
200 mg / 10%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok pomidorowy z zagęszczonego soku, sok pomidorowy, sól morska, chili - pieprz cayenne, pieprz czarny
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowe, wygodne opakowanie, do ostatniej kropli, Polska Marka, źródło potasu K
Dodatkowe informacje: Dbanie o zdrowie jest proste. Polecamy. Każdego dnia znaleźć co najmniej jeden powód do zadowolenia, pić
szklankę soku dziennie. ... i jeść częściej, ale mniej. Zobowiązanie Tymbark. Razem budujemy piłkarską reprezentację Polski!. Od 2007 r.
współtworzymy największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie. www.zpodworkanastadion.pl. Z podwórka na stadion o puchar
Tymbarku. PZPN. Sponsor główny. Tymbark.

Jan Niezbędny - Folia aluminiowa 10 m
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 118 g
Marka standaryzowana: Jan Niezbędny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Folia aluminiowa 10 m
Marka: Jan Niezbędny
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Folii nie należy używać do pakowania i przechowywania produktów spożywczych o charakterze kwaśnym.
Przekręć i otwórz opakowanie,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tłoczone wzory, gruba i wytrzymała

Jan Niezbędny - Folia aluminiowa 20 m
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 198 g
Marka standaryzowana: Jan Niezbędny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Folia aluminiowa 20 m
Marka: Jan Niezbędny
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Folii nie należy używać do pakowania i przechowywania produktów spożywczych o charakterze kwaśnym.
Przekręć i otwórz opakowanie,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tłoczone wzory, gruba i wytrzymała

Jan Niezbędny - Worki na śmieci 35L. 30 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 243 g
Opis produktu: Worki posiadają specjalne "uszy", które można zawiązywać, co ułatwia przenoszenie worka i zapobiega wypadaniu
śmieci, - są mocne i estetyczne, - wykonane z materiału HDPE w kolorze niebiesko-metalicznym, - posiadają biały nadruk z logo Jana
Niezbędnego, ilustrację ze sposobem zawiązywania i rozmiarem worka. Najlepiej sprzedające się worki Jana Niezbędnego w kategorii worki
HDPE.
Marka standaryzowana: Jan Niezbędny
Podmarka: Easy-Pack

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki na śmieci
Marka: Jan Niezbędny
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: 50 x 64 cm,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiązywane

Jan Niezbędny - Worki na śmieci 60L. 20 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 291 g
Opis produktu: Worki posiadają specjalne "uszy", które można zawiązywać, co ułatwia przenoszenie worka i zapobiega wypadaniu
śmieci, - są mocne i estetyczne, - wykonane z materiału HDPE w kolorze niebiesko-metalicznym, - posiadają biały nadruk z logo Jana
Niezbędnego, ilustrację ze sposobem zawiązywania i rozmiarem worka. Najlepiej sprzedające się worki Jana Niezbędnego w kategorii worki
HDPE.

Marka standaryzowana: Jan Niezbędny
Podmarka: Easy-Pack

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki na śmieci
Marka: Jan Niezbędny

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: 60 x 76 cm,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiązywane

Hortex - Warzywa na patelnię włoskie 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 456 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może
zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Warzywa na patelnię Hortex to zarówno pyszne warzywne danie samo w sobie, jak również doskonałe źródło wielu
smakowitych inspiracji kulinarnych - możesz użyć ich do makaronów, zapiekanek… Na co tylko przyjdzie Ci ochota. W ich skład
wchodzą: brokuły, marchew, kukurydza, groch cukrowy oraz seler, a smak podkreśli aromatyczna mieszanka włoskich ziół i przypraw.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. Bez rozmrażania. Patelnia: Otworzyć opakowanie i wyjąć saszetkę z przyprawą. Na patelni
rozgrzać 3-4 łyżki oleju, wsypać zawartość opakowania i dodać ok. 50 ml wody. Dusić 8-10 minut na dużym ogniu, bez przykrycia, od
czasu do czasu mieszając. Pod koniec duszenia dodać przyprawy z saszetki dołączonej do opakowania (wg uznania) i wymieszać. Podawać
na gorąco. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z przyprawami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C / 4 dni. ** -12°C / 1 miesiąc. *** poniżej -18°C / do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
176 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
5,8 g
w tym cukry
3,7 g
Błonnik
2,7 g
Białko
2,2 g
Sól
0,49 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 99% w zmiennych proporcjach: brokuły, marchew, KUKURYDZA, groch cukrowy (strąki), SELER, 1% przyprawy
w saszetce (w zmiennych proporcjach: sól, cząber, bazylia, oregano, natka pietruszki, czosnek, chili, marchew)
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: saszetka z przyprawą, wysoka zawartość błonnika, 100% natury

Hortex - Warzywa na patelnię z przyprawą orientalną 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 464 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Warzywa na patelnię Hortex to zarówno pyszne warzywne danie samo w sobie, jak również doskonałe źródło wielu
smakowitych inspiracji kulinarnych - możesz użyć ich do makaronów, zapiekanek… Na co tylko przyjdzie Ci ochota. W ich skład wchodzą
orientalne składniki takie jak: kiełki fasoli Mung oraz grzyby chińskie, a także groch cukrowy, marchewka, papryka, groch zielony oraz por.

Całość smaku dopełnia aromatyczna mieszanka orientalnych przypraw.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. Bez rozmrażania. Patelnia: Otworzyć opakowanie i wyjąć saszetkę z przyprawą. Na patelni
rozgrzać 3-4 łyżki oleju, wsypać zawartość opakowania. Smażyć ok. 10 minut na dużym ogniu, bez przykrycia, od czasu do czasu
mieszając. Pod koniec smażenia dodać przyprawy z saszetki dołączonej do opakowania (wg uznania) i wymieszać. Podawać na gorąco. Od
postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzyw z grzybami mun i przyprawami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C / 4 dni. ** -12°C / 1 miesiąc. *** poniżej -18°C / do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
148 kJ / 35 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
4,4 g
w tym cukry
3,2 g
Błonnik
3,3 g
Białko
2,1 g
Sól
0,45 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 89% w zmiennych proporcjach: marchew, kiełki fasoli Mung, papryka, por, groch zielony, groch cukrowy (strąki),
grzyby Mun 10%, 1% przyprawy w saszetce (w zmiennych proporcjach: sól, cynamon, czosnek granulowany, papryka, cebula, pieprz
czarny, imbir, kmin rzymski, goździki, chili, koper WŁOSKI)
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: saszetka z przyprawą, wysoka zawartość błonnika, 100% natury

Auchan - Filety z pstrąga wędzonego na gorąco naturalne 125 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z pstrąga na gorąco naturalne
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +7C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
600 kJ
Wartość energetyczna
143 kcal
Tłuszcz
6,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
21 g
Sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PSTRĄG tęczowy(oncorhynchus mykiss, wyhodowany akwakultura), sól,

Przechowywanie i stosowanie

ŻUREK I BAR B. PRZ 25G PRYMAT Prymat - mieszanka przyprawowa do żurku i barszczu białego
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 30 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Przyprawa jest doskonała do przygotowania dwóch tradycyjnych zup: żurku i barszczu białego. Świetnie
wzbogaci również smak zalewajki, kartoflanki czy zupy chrzanowej. Nasza przyprawa jest bez dodatku: glutaminianu sodu, substancji
konserwujących, barwników.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przyprawowa do żurku i barszczu białego - kompozycja suszonych przypraw, ziół i warzyw.
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
918 kJ/ 218 kcal
Tłuszcz
1,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
37 g
w tym cukry
11 g
Białko
8,3 g
Sól
37,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, czosnek, cebula, majeranek (10%), pasternak, pieprz czarny, ziele angielskie, liść laurowy, olej rzepakowy
Informacje o dodatkach: bez dodatku: glutaminianu sodu, substancji konserwujących, barwników.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu sodu

ZAPALARKA Z LUFKĄ 7.5CM.5ML 5ML - Z wysuwaną główką. długość 12 cm
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 30 g
Logotypy stron trzecich cd: ISO 22702
Opis produktu: Zapalarka gazowa Kost antenka. Produkt dostępny w różnych wariantach, wysyłanych losowo, w zależności od
dostępności.
Marka standaryzowana: Unbranded
Pochodzenie: Wyprodukowano w Wietnamie.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: OSTRZEŻENIE. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI. Zapalać zapalarkę z dala od twarzy i ubrania.
Zawiera gaz łatwopalny pod ciśnieniem. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani na działanie promieni słonecznych. Nie
przekłuwać, nie wrzucać do ognia. Po użyciu upewnić się, czy płomień całkowicie zgasł. Ponad widocznym płomieniem wytwarza się
bardzo wysoka temperatura. Należy zachować wyjątkową ostrożność, aby uniknąć oparzenia lub pożaru. Nie pozostawiać w stanie
zapalonym dłużej niż 10 sekund.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Instrukcja ponownego napełniania gazem. Zalecane paliwo - gaz płynny do zapalniczek: izobutan firmy
Kost. Przechylić pojemnik z gazem dnem do góry i połączyć jego końcówkę z zaworem zapalarki. Kilkakrotnie powoli docisnąć, gaz z
pojemnika napełni zapalarkę. W razie potrzeby użyć odpowiedniego aplikatora dołączonego do pojemnika z gazem.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bakoma - Bio jogurt truskawkowy 140g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 148 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Informacje dot stylu zycia: Organiczne

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt Bio z truskawkami.
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +6 °C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 g jogurtu
Wartość energetyczna 383 kJ / 91 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy nasycone1,8 g
Węglowodany
13,5 g
w tym cukry
12,7 g
Białko
3,5 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO Bio, MLEKO zagęszczone odtłuszczone Bio, truskawki Bio 13 %, cukier trzcinowy Bio, ŚMIETANKA Bio, żywe
kultury bakterii JOGURTOWYCH oraz Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-07, Rolnictwo UE / spoza UE,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt rolnictwa ekologicznego, prosty skład! jogurt, owoce, cukier trzcinowy
Dodatkowe informacje: facebook.com/BakomaRadoscznatury.

Bakoma - Bio jogurt wiśniowy 140g
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt rolnictwa ekologicznego
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt BIO z wiśniami

Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +6C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
393 kJ / 93 kcal
Tłuszcz
2,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
Węglowodany
14,2 g
- w tym cukry
13,3 g
Białko
3,4 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane BIO, wiśnie 13% BIO, cukier trzcinowy BIO, ŚMIETANKA pasteryzowana BIO, żywe kultury
bakterii jogurtowych oraz Lactobacillus acidophillus i Bifidobacterium lactis

Przechowywanie i stosowanie

Bakoma - Bio jogurt morelowy 140g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 146 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt Bio z morelami.
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +6 °C.

Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 g jogurtu
Wartość energetyczna 373 kJ / 89 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy nasycone1,8 g
Węglowodany
12,9 g
w tym cukry
12,0 g
Białko
3,5 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO Bio, MLEKO zagęszczone odtłuszczone Bio, morele Bio 13 %, cukier trzcinowy Bio, ŚMIETANKA Bio, żywe
kultury bakterii JOGURTOWYCH oraz Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-07, Rolnictwo UE / spoza UE,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt rolnictwa ekologicznego, prosty skład! jogurt, owoce, cukier trzcinowy
Dodatkowe informacje: facebook.com/BakomaRadoscznatury.

Bakoma- BIO jogurt jagoda 140 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 144 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt Bio z jagodami.
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +6 °C.

Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 g jogurtu
Wartość energetyczna 373 kJ / 89 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy nasycone1,8 g
Węglowodany
12,9 g
w tym cukry
12,0 g
Białko
3,5 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO Bio, MLEKO zagęszczone odtłuszczone Bio, jagody Bio 13 %, cukier trzcinowy, ŚMIETANKA Bio, żywe kultury
bakterii JOGURTOWYCH oraz Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-07, Rolnictwo UE / spoza UE,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt rolnictwa ekologicznego, prosty skład! jogurt, owoce, cukier trzcinowy
Dodatkowe informacje: facebook.com/BakomaRadoscznatury.

Hortex - Jagody leśne 280 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 288 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Jagody leśne są doskonałe do przygotowania pierogów, pyz, jagodzianek czy innych ciast. Z powodzeniem można je także
dodawać do potraw wytrawnych oraz przygotować z nich konfitury.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jagody leśne. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.

Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C 1 dzień. ** -12°C 2 tygodnie. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
214 kJ / 51 kcal
Tłuszcz
0,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
9,0 g
w tym cukry
8,9 g
Błonnik
2,3 g
Białko
0,8 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czarne jagody
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, Gotowe do spożycia po rozmrożeniu. Owoce mogą być również użyte do: ciast,
lodów, bitej śmietany, galaretek, kompotów czy koktajli.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Hortex - Warzywa na patelnię z szpinakiem 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 460 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Warzywa na patelnię Hortex to zarówno pyszne warzywne danie samo w sobie, jak również doskonałe źródło wielu
smakowitych inspiracji kulinarnych - możesz użyć ich do makaronów, zapiekanek… Na co tylko przyjdzie Ci ochota. W ich skład
wchodzą: liście szpinaku, ziemniaki podsmażane, kukurydza, marchewka, czerwona papryka i cebula. Całość smaku dopełnia starannie
dobrana mieszanka przypraw z kminkiem.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z przyprawami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C / 4 dni. ** -12°C / 1 miesiąc. *** poniżej -18°C / do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
265 kJ / 63 kcal
Tłuszcz
1,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
9,5 g
w tym cukry
2,3 g
Błonnik
2,5 g
Białko
2,1 g
Sól
0,51 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 99% w zmiennych proporcjach: ziemniaki podsmażane ze skórką (ziemniaki, olej słonecznikowy), szpinak 30%,
marchew, cebula, KUKURYDZA, papryka, 1% przyprawy w saszetce (w zmiennych proporcjach: sól, papryka, pieprz czarny, kminek,
gałka muszkatołowa)
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: saszetka z przyprawą, wysoka zawartość błonnika, 100% natury

Auchan - NFC sok tłoczony z jabłek. pasteryzowany 750ml
Opis Produktu
Opis produktu: Nieklarowany, pasteryzowany, nie z zagęszczonego soku

Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Uzytkowanie i przechowywanie: Mętność i osad są zjawiskiem naturalnym.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok tłoczony z jabłek
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
187 kJ / 44 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
10 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok tłoczony z jabłek 100%
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony. Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok tłoczony z jabłek i gruszek 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: 100% tłoczony z jabłek i gruszek. Nieklarowany, pasteryzowany

Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok tłoczony z jabłek i gruszek.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
187 kJ / 44 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
11 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok tłoczony z jabłek 55% i gruszek 45%
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony. Przed otwarciem wstrząsnąć. Mętność i osad są zjawiskiem naturalnym.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Nie z zagęszczonego soku

Auchan - Tłoczony sok z jabłek i marchewek 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: W 100% tłoczony sok z jabłek i marchewek Nieklarowany, pasteryzowany
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Tłoczony sok z jabłek i marchewek
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
177 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
10 g
- w tym cukry
9,3 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok tłoczony z jabłek 70% i marchewek 30%
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony. Przed otwarciem wstrząsnąć. Mętność i osad są zjawiskiem naturalnym.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Nie z zagęszczonego soku

Auchan-Herbata czarna cejlońska liśc.z płatkami róży 70g.
Opis Produktu
Opis produktu: Ręcznie zbierana cejlońska herbata, przygotowana ze świeżych liści pochodzących ze szczytowej części krzewu
herbacianego. Wyjątkowe połączenie prawdziwej cejlońskiej herbaty z nutami róż i wanilii.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Sri Lance
Przygotowanie: 1 łyżeczkę herbaty wsypać do filiżanki. Zalać wrzącą wodą 100'C. Zaparzać 3-5 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata czarna cejlońska liściasta z płatkami róży, aromatyzowana.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czarna herbata cejlońska (liść FBOP)(95,5%), płatki róży (3%), aromat waniliowy (1%), aromat róży (0,5%)
Zawartosc opakowania: Zawartość: Szklanka z drewnianym wieczkiem

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - 6 jaj ekologicznych waga ok.300 g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, bo... Od kur ze stałym dostępem do terenów na otwartej przestrzeni. Z gospodarstwa rodzinnego z Wielkopolski. Klasa A. Minimalna
masa netto spakowanych jaj: 300g

Rozszerzona nazwa produktu: Jaja z chowu ekologicznego
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 6 jaj ekologiznych
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w warunkach chłodniczych

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbata Earl Grey z kawałkami truskawki 70g.
Opis Produktu
Opis produktu: Ręcznie zbierana cejlońska herbata z dodatkiem owoców i aromatu truskawki. Powstaje z liści pochodzących ze szczytowej części krzewu
herbacianego. Wyraźnie wyczuwalny smak i aromat bergamoty z ciemnym, lekko burgundowym kolorem naparu.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Sri Lance
Przygotowanie: 1 łyżeczkę herbaty wsypać do filiżanki. Zalać wrzącą wodą 100'C. Zaparzać 3-5 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cejlońska czarna herbata liściasta Earl Grey z kawałkami truskawki, aromatyzowana w szklanym kubku
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Herbata czarna cejlońska liściasta (liść FBOP)(95%), kawałki truskawki (3%), aromat truskawkowy (1,5%), aromat bergamotki
(0,5%)
Zawartosc opakowania: Zawartość: Szklanka z trewnianym wieczkiem

Przechowywanie i stosowanie

Bella - Wkładki higieniczne 60 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 168 g

Opis produktu: Oddychające wkładki higieniczne. Produkt z atestem NIZP-PZH.
Marka standaryzowana: Bella
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Europa. Produkt UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Bella

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Aromat naturalny waniliowy 20ml.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Arome naturel de Vanille - naturalny aromat waniliowy

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Syrop glukozowy, woda, barwnik: karmel, ekstrakt z wanilii, naturalny aromat waniliowy

Przechowywanie i stosowanie

TEALIGHT WANILIA 11G.30SZT Świece zapachowe: Wanilia
Opis Produktu
Opis produktu: Czas palenia pojedynczej świecy około 4 godzin

Podmarka: Scented Candles
Uzytkowanie i przechowywanie: Proszę stosować się do instrukcji bezpieczeństwa. Zachować opakowanie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Vanilla - Świece zapachowe: Wanilia
Marka: Aura
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym pomieszczeniu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 30 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Budyń o smaku waniliowym bez cukru 38g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać GLUTEN, MLEKO, SELER

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Budyń o smaku waniliowym z dodatkiem wanilii bez cukru
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
399 kJ / 95 kcal
Tłuszcz
1,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
17 g
- w tym cukry
11 g
Białko
3g
Sól
0,1 g*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Skrobia, wanilia w proszku 0,3%, aromat, barwniki: karoteny i kurkumina.
Przygotowanie i stosowanie: 1. Z 0,5 litra mleka o zawartości tłuszczu 2% odlać 1/2 szklanki, wsypać do niej zawartość torebki oraz 2
łyżki(40g) cukru, dobrze rozmieszać. 2. Resztę mleka zagotować. Do gotującego się mleka wlać rozpuszczony budyń. Gotować jeszcze
przez chwilę, ciągle mieszając do momentu zgęstnienia budyniu. 3. Ugotowany budyń wlać do salaterek.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Groszek konserwowy 400 g / 240 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Groszek konserwowy. Produkt sterylizowany

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywa w suchy i chłodnym miejscu. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
316 kJ
Wartość energetyczna
75 kcal
Białko
5,5 g
Węglowodany
8,7 g
- w tym cukry
1,6 g
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Błonnik
5,6 g
Sól
0,69 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Groszek zielony, woda, sól

Przechowywanie i stosowanie

Podravka - Passata Przecier pomidorowy z cebulą i czosnkiem 680 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 996 g

Marka standaryzowana: Podravka
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku soli
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Chorwacja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przecier pomidorowy z cebulą i czosnkiem. Produkt pasteryzowany.
Marka: Podravka
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku soli.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 4 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
157 kJ / 37 kcal
Tłuszcz
<0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
7,4 g
w tym cukry
5g
Białko
1,6 g
Sól
0,16 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory (96,75%), cebula suszona (3%), czosnek suszony (0,25%)
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: do tradycyjnej domowej zupy pomidorowej i zupy pomidorowej krem, do sosów do
makaronu i ryżu, do dań mięsnych i warzywnych, a także do gołąbków, pizzy, zapiekanek i wielu innych dań. Spróbuj również innych
produktów pomidorowych Podravka takich jak: pomidory krojone, całe bez skórki i sosy pomidorowe.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: ze świeżych pomidorów, bez dodatku soli, bez konserwantów, z chorwackich pomidorów, dojrzałe w słońcu Chorwacji,
przetworzone w przeciągu 24 godzin po zbiorach

Pan Pomodor - Zupa szczawiowa z ziemniakami 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 434 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera, Gluten - Nie zawiera
Opis produktu: Kwaskowa i odpowiednio gęsta zupa. Bardzo drobno posiekany szczaw i kawałki ziemniaków. Zupa pakowana na gorąco.
Marka standaryzowana: Pan Pomidor
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. Przelej zupę do rondelka i podgrzewaj do uzyskania odpowiedniej temperatury.
Od postaci schłodzonej. Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Otwórz kubek, przykryj wieczkiem i wstaw do kuchenki mikrofalowej,
podgrzewaj 3-4 min (850 W). Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczawiowa z ziemniakami
Marka: Pan Pomidor
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło białka. Wysoka zawartość błonnika.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uważaj, bo zupa po podgrzaniu może być bardzo gorąca!.
Przechowywanie: Ta zupa lubi chłód. Przechowywać w temperaturze +2°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
W 100 g produktu
Wartość energetyczna
90 kJ
Wartość energetyczna
21 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- W tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,2 g
- W tym cukry
1,8 g
Błonnik
1,2 g
Białko
0,7 g
Sól
0,97 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, szczaw ukwaszony 14,5% (szczaw, sól), ziemniaki 10,6%, marchew, cebula, pietruszka korzeń, por, SELER korzeń, sól,
olej roślinny rzepakowy, pieprz czarny

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 2 z 5 dziennych porcji warzyw, 90 kJ/21 kcal na 100 g, 100% warzywności, zero konserwantów, źródło białka, wysoka zawartość
błonnika, dobry dla vegan, produkt bezglutenowy
Dodatkowe informacje: Wspieramy kampanię. Roślinnie jemy.

Pan Pomidor - Zupa ogórkowa z koperkiem 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 436 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera, Gluten - Nie zawiera
Opis produktu: Klasyczna zupa z kwaszonych ogórków. Wyrazista, odpowiednio kwaśna i ze szczyptą koperku. Zupa pakowana na
gorąco.
Marka standaryzowana: Pan Pomidor
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. Przelej zupę do rondelka i podgrzewaj do uzyskania odpowiedniej temperatury.
Od postaci schłodzonej. Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Otwórz kubek, przykryj wieczkiem i wstaw do kuchenki mikrofalowej,
podgrzewaj 3-4 min (850 W). Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórkowa z koperkiem
Marka: Pan Pomidor
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło białka. Wysoka zawartość błonnika.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uważaj, bo zupa po podgrzaniu może być bardzo gorąca!.
Przechowywanie: Ta zupa lubi chłód. Przechowywać w temperaturze +2°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.

Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
68 kJ
Wartość energetyczna
16 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
2,3 g
- w tym cukry
0,9 g
Błonnik
0,9 g
Białko
0,5 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, ogórki kwaszone 21% (ogórki, woda, sól, mieszanka przypraw), ziemniaki, marchew, cebula, por, pietruszka korzeń,
SELER korzeń, czosnek, sól, olej roślinny rzepakowy, koperek 0,18%, pieprz czarny, liść laurowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 2 z 5 dziennych porcji warzyw, 66 kJ/16 kcal na 100 g, 100% warzywności, zero konserwantów, źródło białka, wysoka zawartość
błonnika, dobry dla vegan, produkt bezglutenowy
Dodatkowe informacje: Wspieramy kampanię. Roślinnie jemy.

Proste Historie - Kluski serowo-ziemniaczane 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 461 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przygotowania. W garnku: Zamrożone kluski wyjmij z opakowania i wrzuć do minimum 3 litrów
gotującej się, osolonej wody z dodatkiem łyżki oleju. Następnie kluski delikatnie przemieszaj, aby nie przylegały do dna. Gotuj na wolnym
ogniu około 4 minut. . Na patelni: Porcję zamrożonych klusek rozłóż na patelni z cienką warstwą mocno rozgrzanego oleju. Smaż z obu
stron, do zarumienienia ciasta około 4 minut, bez wcześniejszego gotowania. . W głębokim oleju: Porcję zamrożonych klusek wrzuć na
głęboki olej podgrzany uprzednio do temperatury 170°C. Smaż około 3 minut, do uzyskania złocistego koloru. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Kluski serowo-ziemniaczane. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
759 kJ / 182 kcal
Tłuszcz
2,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,1 g
Węglowodany
29 g
w tym cukry
7,9 g
Białko
9,5 g
Sól
0,44 g
Opakowanie 450 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 225 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1708 kJ / 410 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER twarogowy półtłusty (35%), woda, mąka PSZENNA, płatki ziemniaczane (15%), cukier, sól
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, miękkie, delikatne ciasto, dużo białego sera - 35%, posyp cynamonem i cukrem

Bufet - Tortilla wegetariańska
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera: ZBOŻA zawierające GLUTEN, tj PSZENICA, JĘCZMIEŃ, OWIES, ORKISZ, KAMUT lub
ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tortilla wegetariańska

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TORTILLA PSZENNA: mąka PSZENNA 60%, woda, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy) w zmiennych proporcjach,
tłuszcz roślinny (palmowy) częściowo utwardzony, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna, mieszanka wypiekowa: glukoza, sól,
substancje spulchniające: difosforan disodowy, wodorowęglan sodu, emulgator: mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych, regulatory
kwasowości: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, stabilizator: guma ksantanowa, substancje KONSERWUJĄCE: propionian wapnia,
sorbinian potasu. Mix sałat. Pomidor. Ogórek. SOS TYSIĄCA WYSP: woda, olej rzepakowy, cukier, koncentrat pomidorowy,
MUSZTARDA (woda, GORCZYCA, ocet spirytusowy, sól, cukier), ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, przyprawy (zawierają
GORCZYCĘ), sól, BIAŁKA MLEKA, substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), substancje KONSERWUJĄCE (benzoesan
sodu, sorbinian potasu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

Bufet - Tortilla z kurczakiem
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: TORTILLA PSZENNA: Produkt zawiera: ZBOŻA zawierające GLUTEN, tj PSZENICA, JĘCZMIEŃ, OWIES, ORKISZ, KAMUT
lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne. KEBAB Z KURCZAKA: Może zawierać: SELER, BIAŁKA MLEKA, SOJĘ, ZBOŻA zawierające
GLUTEN

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tortilla z kurczakiem

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TORTILLA PSZENNA: mąka PSZENNA 60%, woda, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, tłuszcz roślinny (palmowy)
częściowo utwardzony, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna; mieszanka wypiekowa: glukoza, sól, substancje spulchniające: difosforan disodowy,
wodorowęglan sodu, emulgator: mono- i di glicerydy kwasów tłuszczowych, regulatory kwasowości: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, stabilizator: guma
ksantanowa, substancje KONSERWUJĄCE: propionian wapnia, sorbinian potasu. KEBAB Z KURCZAKA: mięso z kurczaka (100 g produktu otrzymano ze
114 g mięsa), sól, EKSTRAKT drożdży, skrobia kukurydziana, aromaty, cukier, dekstroza, EKSTRAKTY przypraw, przeciwutleniacz: E392, stabilizatory:
E262, E327, przyprawy (papryka, kminek, GORCZYCA, cynamon, pieprz, goździki, kurkuma, gałka muszkatołowa, imbir, ziele angielskie, kolendra). Mix

sałat. Pomidor. Ogórek. SOS TYSIĄCA WYSP: woda, olej rzepakowy, cukier, koncentrat pomidorowy, MUSZTARDA (woda, GORCZYCA, ocet
spirytusowy, sól, cukier), ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, przyprawy (zawierają GORCZYCĘ), sól, BIAŁKA MLEKA, substancje zagęszczające
(guma guar, guma ksantanowa), substancje KONSERWUJĄCE (benzoesan sodu, sorbinian potasu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

Oetker - Słodka chwila Malina. Kisiel w proszku z dodatkiem witaminy C. Bezglutenowy 31.5 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 34 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać

Opis produktu: Owocowe kisiele z kawałkami owoców Słodka Chwila to orzeźwiająca przekąska oraz pomysł na pyszny deser lub
podwieczorek. Spróbuj wszystkich smaków!. Kisiele z kawałkami owoców Słodka Chwila wyróżnia:. - owocowy smak. - duże kawałki
owoców. - zawartość witaminy c. - lekka konsystencja. - szybkość i łatwość przygotowania. Produkt bezglutenowy.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Słodka Chwila

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kisiel w proszku z dodatkiem witaminy C.
Marka: Dr. Oetker
Oswiadczenia zywieniowe: z witaminą C.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Energia
Energia
Tłuszcz
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
Węglowodany
w tym Cukry
Białko
Sól
Witamina C
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg.
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C.

po przyrządzeniu: 100 g
248 kJ
58 kcal
0g
0g
14,2 g
8,9 g
0,1 g
0,03 g
14,0 mg 18%**
1 porcja = 206 g
511 kJ

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 120 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, skrobie, 4,7% maliny suszone, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (betanina), aromat, EKSTRAKT z
czarnej marchwi i hibiskusa, sól, witamina C
Pozostale informacje: 1 porcja (206 g) zawiera: energia 511 kJ 120 kcal 6%*, Energia w 100 g 248 kJ / 58 kcal, *Referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),
Przygotowanie i stosowanie: 1. Do kubka wlać 175 ml wrzącej wody (ok. 3/4 kubka). 2. Zawartość torebki wsypać do kubka. 3. Mieszać
energicznie łyżeczką ok. 1 minuty. Kisiel jest gotowy od razu do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu - ten sam smak!, z witaminą C
Dodatkowe informacje: Wytwarzanie produktów bezglutenowych podlega restrykcyjnym kontrolom na każdym etapie ich produkcji.

Oetker - Słodka chwila Owoce leśne. Kisiel w proszku z dodatkiem witaminy C. Bezglutenowy 31.5 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 34 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Owocowe kisiele z kawałkami owoców Słodka Chwila to orzeźwiająca przekąska oraz pomysł na pyszny deser lub
podwieczorek. Spróbuj wszystkich smaków!. Kisiele z kawałkami owoców Słodka Chwila wyróżnia:. - owocowy smak. - duże kawałki
owoców. - zawartość witaminy c. - lekka konsystencja. - szybkość i łatwość przygotowania. Produkt bezglutenowy.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Słodka Chwila

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kisiel w proszku z dodatkiem witaminy C.
Marka: Dr. Oetker
Oswiadczenia zywieniowe: z witaminą C.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze

po przyrządzeniu: 100 g

Energia

248 kJ

Energia
58 kcal
Tłuszcz
0g
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
0g
Węglowodany
14,3 g
w tym Cukry
8,8 g
Białko
0,1 g
Sól
0,03 g
Witamina C
14,0 mg 18%**
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg.
1 porcja = 206 g
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C.
511 kJ
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 120 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, skrobie, 2,3% jagody suszone, 2,2% maliny suszone, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromaty, barwniki
(antocyjany, kurkumina), sól, witamina C
Pozostale informacje: 1 porcja (206 g) zawiera: energia 511 kJ 120 kcal 6%*, Energia w 100 g 248 kJ / 58 kcal, *Referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),
Przygotowanie i stosowanie: 1. Do kubka wlać 175 ml wrzącej wody (ok. 3/4 kubka). 2. Zawartość torebki wsypać do kubka. 3. Mieszać
energicznie łyżeczką ok. 1 minuty. Kisiel jest gotowy od razu do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu - ten sam smak!, z witaminą C
Dodatkowe informacje: Wytwarzanie produktów bezglutenowych podlega restrykcyjnym kontrolom na każdym etapie ich produkcji.

Przasnycki - Prażynki kukurydziane Reksio 95 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 102 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Opis produktu: Zapraszamy do krainy polskich Przysnacków, teraz w wersji dla młodszych, lub dla całej rodziny. Spróbuj pysznych
prażynek lekko solonych. To idealna przekąska do wspólnego chrupania.
Marka standaryzowana: Przysnacki
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Reksio

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przekąski ziemniaczane solone.
Marka: Przysnacki
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga. Pomimo nadzorowanego procesu smażenia incydentalnie mogą wystąpić pojedyncze sklejone
lub twardsze wyroby.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2177 kJ/521 kcal
Tłuszcz
30 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,4 g
Węglowodany
59 g
w tym cukry
1,3 g
Błonnik
1,6 g
Białko
3,0 g
Sól
1,4 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) Wartość odżywcza produktu w porcji 30 g
Opakowanie zawiera 3-4 porcje produktu. Porcja = 30 g
653 kJ/156 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: susz ziemniaczany (30 %), olej słonecznikowy (28 %), skrobia ziemniaczana, skrobia modyfikowana (z tapioki, ziemniaczana),
sól (1,4 %), cukier, EKSTRAKT z drożdży, emulgator (LECYTYNY SOJOWE), papryka w proszku
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej. Dane licencjodawcy dostępne na stronie www.przysnacki.pl/Reksio,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu sodu, bez dodatku barwników, z olejem słonecznikowym
Dodatkowe informacje: www.przysnacki.pl/Reksio.

Auchan - Worki na śmieci. łatwo wiązane 60L. 20 sztuk
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 266 g
Opis produktu: Worki na śmieci łatwo wiązane 60 L 20 szt. Wykonane z folii HDLD.
Marka standaryzowana: Auchan

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga! Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Wydojone - Mleko bez laktozy UHT 3.2% 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1068 g
Opis produktu: Mleko jest cenionym składnikiem diety. Doskonale smakuje i zawiera wiele niezbędnych do utrzymania dobrej kondycji składników, takich
jak białko i wapń. Jednak nie wszyscy mogą spożywać mleko oraz produkty mleczne. Przeszkodą w ich spożywaniu jest nietolerancja laktozy - cukru
występującego w jego składzie. Nietolerancja laktozy spowodowana jest niezdolnością organizmu do rozłożenia laktozy. Alternatywą jest Mleko bez laktozy.

Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Wydojone
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko bez laktozy UHT.
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych nie
dłużej niż 48 godzin.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
253 kJ/60 kcal
Tłuszcz
3,2 g
w tym kwasy nasycone
2,0 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
3,2 g
Sól
0,10 g
Wapń
105 mg - 13 %* DRWS
Opakowanie 1 L zawiera 4 sugerowane porcje produktu.
Wartość odżywcza w porcji 250 ml
**Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 636 kJ/152 kcal
*Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia Wapnia (dla osoby dorosłej).
8,0 g
Zawartość laktozy < 0,01 g/ 100 ml
5,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu 3,2 %
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mieszany, Tektura z odpowiedzialnych źródeł, FSC C014047, Tetra Pak wybiera FSC,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia Ca

Sensodyne - Pasta do zębów Deep Clean 75 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 125 g
Opis produktu: Używaj Sensodyne Deep Clean dwa razy dziennie:. - Zapewnia długotrwałą ulgę w nadwrażliwości. - Zawiera fluorek,
który chroni przed próchnicą. - Pomaga usunąć nagromadzoną płytkę bakteryjną. - Pomaga utrzymać zdrowe dziąsła. - Zaawansowane
czyszczenie.
Marka standaryzowana: Sensodyne
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze

Marka: Sensodyne
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI PODANYCH NA OPAKOWANIU. Stosować 2,
maksymalnie do 3x dziennie, nie połykać, wypluć. Nie dla dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku
podrażnienia zaprzestać stosowania. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza dentysty. Jeśli wystąpi obrzęk ust albo
twarzy, należy skonsultować się z lekarzem lub dentystą tak szybko jak to możliwe. Karton powinien być zaklejony. Nie stosować jeśli
opakowanie jest otwarte.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, Pentasodium Triphosphate, Potassium Nitrate, PEG-6, Sodium Lauryl Sulfate,
Aroma, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Limonene, CI 42090, Zawiera
fluorek sodu 0,315 % w/w (1450 ppm)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ochrona przed nadwrażliwością 24/7, + mocne zęby i zdrowe dziąsła*, *przy szczotkowaniu dwa razy dziennie
Dodatkowe informacje: www.gsk.com.

Bezgluten - Płatki jaglane bezglutenowe 300 g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Odpowiedni dla osób nietolerujących glutenu.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki jaglane bezglutenowe
Marka: Bezgluten
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1504 kJ / 356 kcal
Tłuszcz
4g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g

Węglowodany

65 g

- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

0g
8g
11 g
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Płatki jaglane.
Przygotowanie i stosowanie: Zagotować 500 ml wody bądź mleka i wsypać 60g płatków. Gotować ok 2-3 min. Tak przygotowane płatki
są gotowe do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie

Snickers - Super baton 75g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SOJA - Zawiera

Opis produktu: Nie daj się zaskoczyć - miej pod ręką duopak batona Snickers - dwa kawałki pełne prażonych orzeszków i karmelu oblane
mleczną czekoladą. Snickers. Nie jesteś sobą, kiedy jesteś głodny.
Marka standaryzowana: Snickers
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nugatowe nadzienie (16%) ze świeżo prażonymi orzeszkami ziemnymi (22%) oblane karmelem (27%) i
mleczną czekoladą (35%).
Marka: Snickers
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz

/ 100 g
2023 kJ
485 kcal
23 g

w tym kwasy nasycone

8.0 g

Węglowodany
61 g
w tym cukry
51 g
Białko
8.6 g
Sól
0.60 g
Ilość porcji w opakowaniu: 2. Rozmiar porcji: 37.5 g
/ 37.5 g (%*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 759 kJ (9%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, ORZESZKI ZIEMNE, odtłuszczone MLEKO w proszku, tłuszcz KAKAOWY, miazga
KAKAOWA, olej słonecznikowy, LAKTOZA, SERWATKA w proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, tłuszcz palmowy, sól,
emulgator (LECYTYNA SOJOWA), BIAŁKO JAJA w proszku, BIAŁKO MLEKA, naturalny EKSTRAKT z wanilii
Pozostale informacje: 37.5 g 759 kJ 181 kcal 9%*, 100 g: 2023 kJ / 483 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie

POJ.NA PRZYP.REGUL.PRZEGRÓDKA Na przyprawy z regulowaną przegródką
Opis Produktu
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pojemnik na przyprawy

Marka: BranQ

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Krasnystaw - Jogurt naturalny 175g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 186 g
Opis produktu: Nasze jogurty naturalne wyróżniają się aksamitną konsystencją i łagodnym smakiem. Jogurt naturalny jest idealnym produktem
wzbogacającym organizm w wiele cennych składników. Doskonale gasi pragnienie, może być również zdrową bazą do przygotowywania smacznych koktajli
owocowych lub warzywnych. Jogurt naturalny gęsty jest doskonały do sałatek, deserów oraz różnego rodzaju dipów. Ze względu na niską kaloryczność może
także być lekkim zamiennikiem śmietany do zabielania zup i sosów.

Marka standaryzowana: Krasnystaw
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny
Marka: Krasnystaw
Oswiadczenia zywieniowe: naturalny.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Temperatura przechowywania od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
246 kJ
Wartość energetyczna
(58 kcal)
Tłuszcz
2,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,3 g
Węglowodany
6,0 g
w tym cukry
5,6 g
Białko
4,1 g
Sól
0,1 g
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu.
w porcji 175 g (kubek)
*% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 430 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, MLEKO w proszku, BIAŁKA MLEKA, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Dr. Oetke - Kaszka manna w proszku waniliowa 47.5 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 50 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Kaszki manne z owocami Słodka Chwila przywołuje słodkie smaki dzieciństwa. To pożywna przekąska o aksamitnej
konsystencji z wanilią lub kawałkami soczystych owoców. Idealna na drugie śniadanie w pracy lub przekąskę w ciągu dnia. Polubiły ją
zarówno dzieci, jak i dorośli. Kaszka manna jest dostępna w trzech smakach, a wyróżnia ją:. - delikatna i aksamitna konsystencja. - smak
wanilii lub zawartość kawałków owoców. - zawartość błonnika. - szybkość i łatwość przygotowania.
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Słodka Chwila

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kaszka manna w proszku z błonnikiem, smak waniliowy.
Marka: Dr. Oetker
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
po przyrządzeniu: 100 g
Energia
372 kJ
Energia
88 kcal
Tłuszcz
0,3 g
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
0,2 g
Węglowodany
18 g
w tym Cukry
8,4 g
Błonnik
1,4 g
Białko
2,9 g
Sól
0,12 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 1 porcja = 197 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: 32% kasza z PSZENICY durum, 22% MLEKO w proszku, cukier, skrobia, 4,8% BŁONNIK z cykorii, aromaty, sól,
EKSTRAKT wanilii, barwnik (karoteny)
Pozostale informacje: 1 porcja (197 g) zawiera: energia 732 kJ 173 kcal 9%*, Energia w 100 g 372 kJ / 88 kcal, *Referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Do kubka wlej 150 ml wrzącej wody (ok. 1 mniejszego kubka). 2. Zawartość
torebki wsyp do kubka. 3. Całość wymieszać łyżeczką i odstaw do zgęstnienia na 3 min.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło błonnika

Alce Nero - Bulion w kostkach warzywnych 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać GLUTEN oraz MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ)
Opis produktu: Bez dodatku oleju palmowego. Z cebulą, selerem i marchwią. Produkt bezglutenowy.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne kostki warzywne BIO
Marka: Alce Nero
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
836 kJ
Wartość energetyczna
199 kcal
Tłuszcz
4,7
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
35 g
- w tym cukry
19 g
Błonnik
2,5 g
Białko
3g
Sól
50,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sól, cukier trzcinowy*, suszone warzyw* 13,5%(cebula*5%, SELER*5%, marchew*3,2%, pietruszka*0,3%), skrobia
kukurydziana*, olej słonecznikowy*, EKSTRAKT z drożdży, przyprawy*
Zawartosc opakowania: 10 kostek x 10g
Sklad produktu: *Składniki ekologiczne
Przygotowanie i stosowanie: Rozpuścić kostkę w 0,5l wrzącej wody.

Przechowywanie i stosowanie

Apetina - Ser biały typu śródziemnomorskiego. sałatkowy w kostkach. w zalewie solankowej 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 460 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Arla
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Danii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser biały typu śródziemnomorskiego, sałatkowy w kostkach, w zalewie solankowej.
Marka: Arla Apetina
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +2 - +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu jednego tygodnia.
Wartości odżywcze
w 100 g sera:
Wartość energetyczna
1078 kJ/260 kcal
Tłuszcz
22 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Węglowodany
<0,5 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
15 g
Sól
3,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER (MLEKO pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu MLEKOWEGO, enzym koagulujący: podpuszczka
mikrobiologiczna, stabilizator: chlorek wapnia), zalewa solankowa (woda, sól, stabilizator: chlorek wapnia, regulator kwasowości: kwas
MLEKOWY)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki na śmieci łatwo wiązane 35L. 30 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 210 g

Opis produktu: Worki na śmieci łatwo wiązane 35 L 30 szt. Wykonane z folii HDLD.
Marka standaryzowana: Auchan

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga! Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Czarnocin - Ser do naleśników waniliowy 450 g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser do naleśników, waniliowy

Marka: MILKPOL
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1 °C do + 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
158 kcal (661 kJ )
Tłuszcz
8,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,4 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
11 g
Błonnik
0,6 g
Białko
9,2 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, bakterie MLEKOWE, wsad waniliowy (cukier, woda, BŁONNIK cytrusowy,EKSTRAKT wanilii,mielona laska
wanilii, koncentrat soku z cytryny)

Przechowywanie i stosowanie

Muszyna - Cechini. naturalna woda mineralna gazowana 6x2 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 12628 g

Opis produktu: Woda wydobywana i rozlewana na terenie Uzdrowiska Muszyna. Woda wydobywana z ujęcia Cechini Muszyna
(odwierty: Józef, Karolina, Marcin II, Anna, Anna II) na terenie Uzdrowiska Muszyna. W toku produkcji wodę poddano procesowi
napowietrzania - częściowego odgazowania i filtracji. Woda niskonasycona dwutlenkiem węgla - do stężenia 1500 mg/l CO2.
Marka standaryzowana: Muszyna
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Cechini

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna nasycona CO2 (gazowana) wysokozmineralizowana.
Marka: Muszyna
Oswiadczenia zywieniowe: Zawiera magnez, wapń i wodorowęglany.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed działaniem promieni słonecznych i zamrożeniem.
Wartości odżywcze
Zawartość charakterystycznych składników mineralnych
Kationy mg/l
wapniowy Ca 2+
325,8
magnezowy Mg 2+
61,62
sodowy Na +
33,17
potasowy K +
3,73
Aniony mg/l
wodorowęglanowy HCO3 1314
siarczanowy SO4 216,5
chlorkowy Cl 8,93
fluorkowy F 0,11
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych:1808,5 mg/l

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: częściowo odgazowana, zawiera magnez, wapń i wodorowęglany, Dobra Marka 2018 - Jakość, Zaufanie, Renoma, Dobra Marka 2019 - Jakość,
Zaufanie, Renoma, Marka Dekady 2009 - 2019 - Jakość, Zaufanie, Renoma, jakość minerałami pisana

Dodatkowe informacje: Pokaż siłę, zgnieć butelkę.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbatka ziołowa Mięta
Marka: Belin
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wysuszone i rozdrobnione ziele mięty(Herba Menthae)
Zawartosc opakowania: 30 torebek x 1,5g
Przygotowanie i stosowanie: Torebkę umieścić w filiżance, zalać świeżo zagotowaną wodą i zaparzać 5-8 minut. Jedna torebka
przeznaczona jest do przygotowania jednej filiżanki naparu.

Przechowywanie i stosowanie

Kropla Beskidu - Naturalna woda mineralna niegazowana.6 x 1.5 l

Opis Produktu
Opis produktu: Ujęcie Kropla Beskidu w Tyliczu. Woda poddawana procesowi napowietrzania i filtracji. Pozytywna opinia IMiD dla dzieci powyżej 3. roku
życia.

Marka standaryzowana: Kropla Beskidu
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niskozmineralizowana naturalna woda mineralna. Niegazowana.
Marka: Kropla Beskidu
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Nie przechowywać w
pobliżu środków chemicznych. Chronić przed zamrożeniem. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Charakterystyczne składniki mineralne (mg/l):
Kationy:
Wapniowy (Ca 2+)
41
Magnezowy (Mg 2+)
16
Sodowy (Na +)
14
Potasowy (K +)
1,2
Aniony:
Wodorowęglanowy (HCO3 -)
219
Siarczanowy (SO4 2-)
37
Chlorkowy (Cl -)
<2
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych:347 mg/l

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Właściciel ujęcia: Multivita Sp. z o.o.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 1,79 zł*, Instytut Matki i Dziecka - pozytywna opinia, *rekomendowana cena detaliczna

Actimel - Danone. Truskawkowy 8 x 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 870 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Co może być lepsze od Actimela o smaku truskawkowym. Ośmiopak Actimela o smaku truskawkowym! Z Acitmelem
możesz wspierać odporność* każdego dnia. Niepozorna buteleczka tego pysznego mleka fermentowanego skrywa w sobie witaminy B6 i D,
które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ponadto zawiera 20 miliardów bakterii L.Casei Danone. Pij
jednego Actimela i codziennie delektuj się jego pysznym smakiem!. * Actimel o smaku truskawkowym zawiera witaminy B6 i D, które
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Marka standaryzowana: Actimel
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Actimel
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Miejsce produkcji: B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko fermentowane z L. casei Danone oraz witaminami B6 i D.
Marka: Danone
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w witaminę D.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
323 kJ / 76 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy nasycone
1,0 g
Węglowodany
12,0 g
w tym cukry
11,9 g
Białko
2,8 g
Sól
0,10 g
100 g
Wapń
120 mg
Witamina B6
0,21 mg
Witamina D
1,67 µg
Opakowanie zawiera 8 butelek. Butelka zawiera 1 porcję równą 100 g.
%* / 100 g
**Referencyjne wartości spożycia.
4%
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MLEKO odtłuszczone odtworzone, płynny cukier (B) lub cukier (V), odtworzony przecier
truskawkowy 2,1%, dekstroza, koncentrat składników mineralnych z MLEKA, aromaty naturalne, żywe kultury bakterii
JOGURTOWYCH, Lactobacillus casei Danone CNCM I-1518: min. 20 miliardów/100 g (min. 20 x 10? jtk/100 g), witamina B6, witamina D,
Składnik: B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia
Pozostale informacje: 8 x 100 g e = 800 g,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: układ odpornościowy*, bogaty w witaminę D - 1/3 referencyjnej wartości spożycia, 20 miliardów L.Casei Danone + *witaminy
[B6, D], *Actimel zawiera witaminy B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Dodatkowe informacje: Należy sprzedawać w komplecie.

Auchan - Flaki po zamojsku 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać: GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO(łącznie z LAKTOZĄ), RYBY.
Opis produktu: Flaki wołowe w sosie pomidorowym. Produkt sterylizowany.
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Słoik konesera
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Flaki po zamojsku
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
317 kJ / 76 kcal
Tłuszcz
3,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,7 g
Węglowodany
3,1 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
7,7 g
Sól
0,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, żołądki wołowe 30%, koncentrat pomidorowy 2%, cebula smażona(cebula, olej rzepakowy), skrobia modyfikowana,
mąka PSZENNA, SELER, marchew, sól, wzmacniacze smaku(glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe), ocet spirytusowy,
glukoza, aromaty(zawierają SELER, SOJĘ), hydrolizat białka SOJOWEGO, tłuszcz wołowy, skrobia ziemniaczana, cukier,
przyprawy(zawierają SELER), regulator kwasowości(kwas cytrynowy), maltodekstryna, warzywa suszone(papryka czerwona, papryka
ostra, czosnek).
Przygotowanie i stosowanie: Produkt gotowy do spożycia po podgrzaniu.

Przechowywanie i stosowanie

Prymat - przyprawa do pizzy i dań kuchni włoskiej 18 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może
zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać

Opis produktu: Warto wiedzieć. Dzięki bogatej kompozycji ziół nasza przyprawa sprawdzi się nie tylko do przygotowania tradycyjnej
pizzy, ale także do domowej focaccii lub jako dodatek do pomidorów na bruschettę. Doskonale łączy się z różnego rodzaju warzywami.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przyprawa do pizzy i dań kuchni włoskiej - suszona mieszanka przyprawowa.
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
900 kJ / 216 kcal
Tłuszcz
4,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Węglowodany
23 g
w tym cukry
6,4 g
Białko
8,1 g
Sól
26,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oregano, sól, cebula, bazylia (10%), pieprz czarny, rozmaryn, tymianek, natka pietruszki, olej rzepakowy
Informacje o dodatkach: bez dodatku glutaminianu sodu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu sodu

Auchan - Kiełbasa wieprzowa suszona 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w temperaturze 0'C do 4'C i spożyć jak najszybciej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa wieprzowa, podsuszana
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 18'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1834 kJ/ 442 Kcal
Tłuszcz
35,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone13,7 g
Węglowodany
2,4 g
- w tym cukry
2,4 g
Białko
28,4 g
Sól
4,62 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, sól, LAKTOZA(z MLEKA), glukoza, przyprawy, czosnek, substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu,
azotan potasu), bakterie fermentujące. Naturalna osłonka wieprzowa
Sklad produktu: Do wyprodukowania 100 g produktu zużyto 159 g mięsa wieprzowego

Przechowywanie i stosowanie

Ricefield Cu Chi - Papier ryżowy 22 cm. 300g. Wietnam
Opis Produktu
Opis produktu: Średnica: 22 cm.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Wietnamie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papier ryżowy
Marka: Ricefield Cu Chi
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym miejscu!
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1427 kJ / 336 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
82 g
- w tym cukry
1,5 g
Białko
0,6 g
Sól
2,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka ryżowa 80%, woda, skrobia z tapioki, sól

Przechowywanie i stosowanie

Ricefield Cu Chi-Papier ryżowy kwadratowy 16cmx 16cm. 300g. Wietnam
Opis Produktu
Opis produktu: 16x16 cm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Wietnamie
Przygotowanie: Zanurz papier ryżowy w ciepłej wodzie i pozwól mu zmięknąć przez około 1-2 minuty na ręczniku kuchennym. Gdy
papier ryżowy będzie wystarczająco miękki, zacznij zawijać dowolne składniki takie jak warzywa, makaron szklisty, mięso

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papier ryżowy kwadratowy
Marka: Ricefield Cu Chi
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1427 kJ/ 336 Kcal
Tłuszcz
< 0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone< 0,1 g
Węglowodany
82 g
- w tym cukry
1,5 g
Białko
0,6 g
Sól
2,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka ryżowa 80%, woda, skrobia z tapioki, sól

Przechowywanie i stosowanie

Diamond - Olej sezamowy z prażonych nasion sezamu 250 ml
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Olej sezamowy z prażonych nasion sezamu

Marka: Diamond
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
3404 kJ/ 828 Kcal
Tłuszcz
92 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzechy nerkowca prażone solone 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej

Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy nerkowca prażone, solone
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ze względu na mały rozmiar produkt ten nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3 roku
życia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2365 kJ/ 570 Kcal
Tłuszcz
45 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,7 g
Węglowodany
22 g
- w tym cukry
8,2 g
Błonnik
3,1 g
Białko
16 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY NERKOWCA 96,5%, olej rzepakowy, sól 1,5%

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Krakersy sezamowe 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ARACHIDOWE, JAJA, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), i POCHODNE SOI
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krakersy sezamowe
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2032 kJ/ 485 Kcal
Tłuszcz
23 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2 g
Węglowodany
55 g
- w tym cukry
7g
Białko
12 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, olej rzepakowy, nasiona SEZAMU 5%, cukier, sól, mak, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, substancje spulchniające (węglany
amonu, węglany sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Black - Energetyk z dodatkiem witamin 250ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 272 g
Opis produktu: Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Marka standaryzowana: Black
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyzujący z dodatkiem witamin (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12).
Pasteryzowany.
Marka: Black

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg/100 ml).
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
180 kJ/42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
9,9 g
w tym cukry
9,9 g
Białko
0g
Sól
0,18 g
Niacyna
7,0 mg (44 %*)
Kwas pantotenowy
1,98 mg (33 %*)
Witamina B6
0,7 mg (50 %*)
Witamina B12
0,5 µg (20 %*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, kwas: kwas cytrynowy, DWUTLENEK węgla, tauryna (0,35 %), regulator kwasowości: cytryniany sodu,
aromat, kofeina (0,03 %), barwniki: E 150d, RYBOFLAWINY, witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: blackenergydrink.com.

Taverna - Hummus trio orientalny pomidorowy z cytryną 210 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 240 g
Zalecenia dla alergikow: Orzechy - Może zawierać, Sezam - Zawiera
Marka standaryzowana: Taverna

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Holandii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Holandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kremowy dip z ciecierzycy z pasta sezamową, 3 rodzaje - orientalny, pomidorowy, z kolendrą i cytryną.
Marka: Taverna
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze między +2°C a +7°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 3 dni.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Krakus - Kabanosy wieprzowe 180g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 196 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać,
SOJA - Może zawierać

Marka standaryzowana: Krakus
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, suszona w jelicie baranim.
Marka: Krakus
Przechowywanie: Powstanie białego nalotu spowodowane jest naturalnym procesem zachodzącym w czasie przechowywania produktu i
nie ma negatywnego wpływu na jakość wyrobu. Przechowywać w temperaturze poniżej +25°C.
Wartości odżywcze

w 100 g produktu:

Wartość energetyczna

1973 kJ/476 kcal

Tłuszcz
40 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Węglowodany
2,0 g
- w tym cukry
2,0 g
Białko
27 g
Sól
3,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe, sól, przyprawy, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu, olej
rzepakowy, 100 g gotowego produktu otrzymano ze 171 g mięsa.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100 g produktu ze 171 g mięsa, naturalne przyprawy

Auchan - Karma dla psa z drobiem 415 g
Opis Produktu
Opis produktu: Psie przysmaki!
Informacje dot stylu zycia: Bez konserwantów i sztucznych barwników
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Dziennie zapotrzebowanie uzależnione jest od rasy, aktywności oraz warunków życia psa. Karmę należy wprowadzić do
żywienia stopniowo przez okres kilku dni. Pamiętaj aby Twój pies miał zawsze dostęp do świeżej wody!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów, mokra z drobiem
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Dzienne zapotrzebowanie uzależnione jest od rasy, aktywności oraz warunków życia psa. Karmę
należy wprowadzać do żywienia stopniowo, przez okres kilku dni. Pamiętaj, aby Twój pies miał zawsze dostęp do świeżej wody do picia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego(w tym drób minimum 4%), produkty pochodzenia roślinnego, substancje
mineralne. składniki analityczne: białko surowe 7%, włókno surowe 0,4%, oleje i tłuszcze surowe 5%, popiół surowy 3,5%, wilgotność
80%.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karma dla psa z wołowiną 415 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: Dziennie zapotrzebowanie uzależnione jest od rasy, aktywności oraz warunków życia psa. Karmę należy wprowadzić do
żywienia stopniowo przez okres kilku dni. Pamiętaj aby Twój pies miał zawsze dostęp do świeżej wody!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów, mokra, z wołowiną
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego(w tym wołowina minimum 4%), produkty pochodzenia roślinnego, substancje
mineralne. składniki analityczne: białko surowe 7%, włókno surowe 0,4%, oleje i tłuszcze surowe 5%, popiół surowy 3,5%, wilgotność
80%.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karma dla kota z drobiem 415 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: Dawkowanie: dzienna porcja karmy dla dorosłego kota o masie 2-6kg wynosi średnio od 200 do 400g. Dzienne
zapotrzebowanie uzależnione jest od rzy, aktywności oraz warunków życia kota. Karmę należy wprowadzać stopniowo przez okres kilku
dni. Pamiętaj, aby Twój koat miał zawsze dostęp do świeżej wody do picia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów, mokra, z drobiem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego(w tym dróg minimum 4%), produkty pochodzenia roślinnego, substancje
mineralne. dodatki: tauryna. składniki analityczne: białko surowe 8%, włókno surowe 0,3%, oleje i tłuszcze surowe 4%, popiół surowy 3%,
wilgotność 80%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karma dla kota z dziczyzną 415 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: Dawkowanie: dzienna porcja karmy dla dorosłego kota o masie 2-6kg wynosi średnio od 200 do 400g. Dzienne
zapotrzebowanie uzależnione jest od rasy, aktywności oraz warunków życia kota. Karmę należy wprowadzać do żywienia stopniowo
przez okres kilku dni. Pamiętaj, aby Twój kot miał zawsze dostęp do świeżej wody do picia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów, mokra, z dziczyzną
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego(w tym dziczyzna minimum 4%), produkty pochodzenia roślinnego, substancje
mineralne. dodatki: tauryna składniki analityczne: białko surowe 8%, włókno surowe 0,3%, oleje i tłuszcze surowe 4%, popiół surowy 3%,
wilgotność 80%.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karma dla psa z dziczyzną 1250 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Dziennie zapotrzebowanie uzależnione jest od rasy, aktywności oraz warunków życia psa. Karmę należy wprowadzić do żywienia stopniowo
przez okres kilku dni. Pamiętaj aby Twój pies miał zawsze dostęp do świeżej wody!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów, mokra, z dziczyzna

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin
Wartości odżywcze na 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego(w tym dziczyzna minimum 4%), produkty pochodzenia roślinnego, substancje mineralne. składniki
analityczne: białko surowe: 7%, włókno surowe 0,4%, oleje i tłuszcze surowe 5%, popiół surowy 3,5%, wilgotność 80%

Przechowywanie i stosowanie

Vanish - Oxi Spray odplamiacz do dywanów i tapicerki 500ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 574 g
Opis produktu: Odplamiacz do dywanów i tapicerki w sprayu. Niesamowity efekt usuwania plam w 30 sekund i eliminacja przykrych zapachów. - Czerwone
wino. - Herbata. - Kawa. - Błoto. - Mocz zwierząt.

Marka standaryzowana: Vanish
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Gold Oxi Action

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oxi Spray odplamiacz do dywanów i tapicerki
Marka: Vanish
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Vanish Gold OxiAction PowerSpray odplamiacz do dywanów i tapicerki w sprayu. - Trzymać z dala
od dzieci. - Nie wprowadzać do oczu. Jeśli produkt dostanie się do oczu, płukać dużą ilością wody. - Nie połykać. W przypadku połknięcia
zgłosić się pod opiekę lekarza. - Nie wdychać rozpylonej cieczy. - Myć ręce po użyciu. - W przypadku wrażliwej skóry zaleca się
stosować rękawice ochronne. - Nie mieszać z innymi produktami.
Przechowywanie: Data ważności: 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5%: związki wybielające na bazie tlenu, anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne,

polikarboksylany, kompozycja zapachowa, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Limonene, Citral
Przygotowanie i stosowanie: Zalecenia:, - Dla najlepszych rezultatów stosuj na świeże plamy. - Bezpieczny dla wełnianych dywanów. Wypróbować na niewidocznej części dywanu, aby sprawdzić trwałość koloru. - Jeśli dojdzie do odbarwienia, nie stosować produktu. Sypki brud i mokre plamy usunąć czystą chłonną szmatką. - Nie stosować na materiałach z aksamitu, pokrytych brokatem ani
nienadających się do czyszczenia na mokro. - Nie stosuj na dywanach jedwabnych ani orientalnych.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nasz złoty standard, efekty w 30 sekund, brud + plamy, dywany i tapicerki, dywan wygląda jak nowy
Dodatkowe informacje: Informacja o składnikach dostępna na stronie: www.rbeuroinfo.com.

Zaini - Praliny w gorzkiej czekoladzie 154 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZECHY.
Informacje dot stylu zycia: Produkt bezglutenowy
Rozszerzona nazwa produktu: Praliny z gorzkiej czekolady nadziewane kremem kakaowym 43%
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Praliny Boule D’or w gorzkiej czekoladzie
Marka: Zaini
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2374 kJ/571 kcal
Tłuszcz
39,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone28,9 g
Węglowodany
46 g
- w tym cukry
43,5 g
Białko
5,3 g
Sól
0,07 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcze roślinne (olej KOKOSOWY, z ziaren palmowych) w zmiennych
proporcjach, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 6%, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: LECYTYNY (z SOI),
naturalny aromat waniliowy
Sklad produktu: Masa kakaowa minimum 48%

Przechowywanie i stosowanie

Oskroba - Piernik Staropolski 500g
Opis Produktu
Waga: -

Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera JAJA, MELKO, PSZENICĘ
Opis produktu: Piernik z marmoladą, przekładany. Sprawdzi się na świątecznym stole i nie tylko. Bez tłuszczów utwardzonych, bez
konserwantów
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Piernik staropolski
Marka: Cukiernia
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1447 kj / 356 kcal
Tłuszcz
5,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,3 g
Węglowodany
67 g
w tym cukry
32 g
Białko
4,7 g
Sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, marmolada 20% (przecier jabłkowy, przecier aroniowy, przecier wiśniowy, przecier śliwkowy, cukier,
pektyna - substancja żelująca), cukier, olej rzepakowy, syrop glukozowy (z PSZENICY), woda, cukier inwertowany, karmele- barwnik,
MAŚLANKA, węglany (sodu, amonu) - substancje spulchniające, JAJA, przyprawy korzenne, SERWATKA w proszku (z MLEKA),
MASŁO, kwas cytrynowy - regulator kwasowości, sól
Pozostale informacje: -

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

Bic - Permanentny marker
Opis Produktu
Opis produktu: Wyjątkowo cienko piszący, gumowy uchwyt. Pisze na większości powierzchni: CD/DVD, papier, karton, plastik, metal.
Neutralny zapach
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w USA

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Permanentny marker
Marka: BIC

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Kamis - Jałowiec owoce 15g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 19 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może
zawierać, Soja - Może zawierać

Opis produktu: Jagody jałowca zbieramy w rękawiczkach, wyłącznie z dziko rosnących roślin i suszymy w niskiej temperaturze, by nie
uronić cennego olejku lotnego. Zanim jałowiec trafił do kuchni, jego dym chronił przed złym urokiem domostwa ludów Północy. Do dziś w
niejednym zakątku świata uspokaja mnie lekko gryzący, żywiczny dym z gałązek i igliwia jałowca - znak, ze wędzone wędliny wkrótce
nabiorą nie tylko korzennego, słodko-gorzkiego smaku, ale też balsamicznego zapachu. To prawdziwie „myśliwska" przyprawa - nie ma bez
niej porządnej dziczyzny czy alzackiego bigosu z mnóstwem wieprzowiny i jałowcówki. Czy wiesz, że... surowe jagody są gorzkie, dlatego
jako przyprawę stosuje się tylko suszone? Tłuczone wydzielają więcej aromatu niż dodane do potrawy w całości.
Marka standaryzowana: Kamis
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jałowiec owoce
Marka: Kamis
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarancja jakości

Twix - Napój mleczny o smaku Twix 350 ml
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny o smaku czekolady, karmelu i ciastek. Zawiera substancje słodzące (UHT)

Marka: Twix
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga! Ryzyko zadławienia się nakrętką
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
227 kJ /54 kal
Tłuszcz
1,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
7,3 g
- w tym cukry
6,5 g
Białko
3,2 g
Sól
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone 75%, odtworzona SERWATKA (z MLEKA) 21%, słodka SERWATKA w proszku (z
MLEKA), skrobia modyfikowana, aromaty, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 0,3%, stabilizatory (guma gellan,
celuloza, guma celulozowa), sól, regulator kwasowości (fosforany sodu), substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza)

Przechowywanie i stosowanie

Lisner - Pasta łososiowa ze szypiorkiem 80 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 84 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Skorupiaki - Może zawierać, Jaja - Zawiera, Ryba Zawiera, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Lisner
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pastella
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta z łososia ze szczypiorkiem
Marka: Lisner
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
2134 kJ/518 kcal
Tłuszcz
52,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany
6,6 g
w tym cukry
6,4 g
Białko
4,5 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej rzepakowy, 23,5% ŁOSOŚ wędzony (Salmo Salar), woda, cukier, sól, mielona GORCZYCA, ocet spirytusowy, kurkuma,
żółtko JAJA, przyprawa warzywna [zawiera: wzmacniacz smaku (E621), SELER, ekstrakt drożdżowy, barwnik: ryboflawiny], 0,16%
szczypiorek suszony, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, kwas cytrynowy), substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa),
substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), ekstrakt z papryki
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tylko z najlepszych składników

Pan Pomidor - Zupa dyniowa z cynamonem 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 435 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera, Gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera
Opis produktu: Gładki i delikatny krem z dyni. Słodki. Cynamon nie zmienia jego smaku, a jedynie dodaje świeżości. Zupa pakowana na
gorąco.
Marka standaryzowana: Pan Pomidor
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. Przelej zupę do rondelka i podgrzewaj do uzyskania odpowiedniej temperatury.
Od postaci schłodzonej. Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Otwórz kubek, przykryj wieczkiem i wstaw do kuchenki mikrofalowej,
podgrzewaj 3-4 min (850 W). Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dyniowa z cynamonem
Marka: Pan Pomidor
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wit. A. Wysoka zawartość błonnika.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Ta zupa lubi chłód. Przechowywać w temperaturze +2°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
147 kJ
Wartość energetyczna
35 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
3,7 g
w tym cukry
3,1 g
Białko
0,7 g
Sól
0,61 g
Witamina A
731 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, dynia 35%, cebula, marchew, pietruszka korzeń, SELER korzeń, por, masło (z MLEKA), olej roślinny rzepakowy,
czosnek, sól, imbir, pieprz biały, cynamon 0,02%, gałka muszkatołowa

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 3 z 5 dziennych porcji warzyw, 147 kJ/35 kcal na 100 g, 100% warzywności, zero konserwantów, źródło wit. A, wysoka
zawartość błonnika, dobry dla wegetarian, produkt bezglutenowy

Hortex - Buraczki purée 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 464 g
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, GORCZYCĘ, MLEKO, JAJA, SOJĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN
Opis produktu: Buraczki purée to idealny dodatek do dań. Ich zaletą jest szybkie przygotowanie, a także gwarancja dobrego smaku.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. Patelnia - na ciepło (buraczki zasmażane): Buraczki rozmrozić. Rozgrzać na
patelni 3 łyżki oleju, włożyć buraczki i smażyć 8 minut. Lekko zakwasić octem lub sokiem z cytryny, przyprawić do smaku solą, pieprzem
i cukrem. Dla wzbogacenia smaku można dodać 2-3 łyżki śmietany. Od postaci zamrożonej. Inne. Miska - na zimno (ćwikła): Buraczki
rozmrozić. Rozgrzać na patelni 3 łyżki oleju, włożyć buraczki i smażyć 8 minut. Lekko zakwasić octem lub sokiem z cytryny, przyprawić
do smaku solą, pieprzem i cukrem. Przełożyć do miski. Wystudzić. Dodać do smaku chrzan, dokładnie wymieszać. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Buraczki purée. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
159 kJ / 38 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
6,6 g
w tym cukry
6,5 g
Błonnik
2,0 g
Białko
1,6 g
Sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: BURAKI ćwikłowe, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na: www.hortex.pl.

Lajkonik - Paluszki słone 300g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SEZAM - Może zawierać
Marka standaryzowana: Lajkonik
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lajkonik
Przechowywanie: Przechowywać w zaciemnionym i suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Energia

Średnia wartość odżywcza 100 g
1603 kJ

Energia

379 kcal

Tłuszcz
4,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
72 g
- w tym cukry
2,7 g
Błonnik
3,4 g
Białko
12 g
Sól
3,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka pszenna, sól, olej rzepakowy (2,6 %), drożdże, regulator kwasowości: wodorotlenek sodu, JĘCZMIENNY EKSTRAKT
słodowy, substancja spulchniająca: wodorowęglan amonu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z olejem rzepakowym, produkt wegański, bez dodatku wzmacniaczy smaku, duża paczka

DayUp - Puree jabłkowe. truskawka. czereśnia 120g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 128 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Owies - Zawiera
Marka standaryzowana: DayUp
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puree jabłkowe z jogurtem naturalnym truskawką czereśnią i płatkami, pasteryzowane, bez dodatku
cukru, zawiera cukry naturalne
Marka: DayUp
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku cukru - zawiera cukry naturalne.

Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
278 kJ / 66 kcal
Tłuszcz:
2,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,8 g
Węglowodany:
11,8 g
- w tym cukry:
7,6 g
Białko:
2,3 g
Sól:
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: puree owocowe 69,5% (jabłko 35%, truskawka 25%, czereśnia 9,5%), JOGURT NATURALNY 26%, PŁATKI OWSIANE
2,5%, siemię lniane 2%
Pozostale informacje: 1 porcja - 120 g (1 opakowanie) zawiera 334 kJ 79 kcal 4%**, 100 g: 278 kJ / 66 kcal, **Referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal),
Informacje o dodatkach: Bez dodatku substancji konserwujących.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed wilgocią, zamarzaniem i
bezpośrednim nasłonecznieniem. Przed użyciem wymieszać zawartość w zamkniętym opakowaniu. Niewykorzystany produkt
przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze do +10°C przez max. 48 godzin.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukru - zawiera cukry naturalne, bez dodatku substancji konserwujących*, nie wymaga chłodzenia, ale najlepiej
smakuje schłodzony, * produkt pasteryzowany, nie zawiera substancji konserwujących

Durex - Prezerwatywy extra safe 12 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 46 g
Opis produktu: Prezerwatywy Durex Extra Safe z większą ilością lubrykantu, nieco grubsze, o ksztalcie Easy-On dla większego komfortu.
. Optymalne dopasowanie. Każdy jest inny, ale odpowiednio dopasowany rozmiar powinien być zawsze komfortowy i dawać poczucie
bezpieczeństwa. O kształcie Easy-on, zakończone zbiorniczkiem, gładkie. Rozmiar. Standardowe (szerokość nominalna 56 mm). Lubrykant.
Zwiększona ilość lubrykantu silikonowego. Grubość. Grubsze. Przezroczyste prezerwatywy z naturalnego lateksu.
Marka standaryzowana: Durex

Składniki i wartości odżywcze

Marka: Durex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Kluczem jest wiedza i świadomość, dlatego przeczytaj instrukcję używania znajdującą się w środku,
zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed
ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywanie: Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania
słonecznego.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Certyfikowany na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG przez SGS Belgium NV, CE 1639 jako środek
antykoncepcyjny lub zapobiegający zarażeniu chorobami przenoszonymi drogą płciową. Niemedyczne zastosowania produktu nie były
ocenione. Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE1639, ISO 4074,
Przygotowanie i stosowanie: Przed rozpoczęciem, Używaj tylko żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami.
Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy. Utylizacja, Możesz poddać recyklingowi to pudełko, ale nie jego
zawartość. Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do toalety. Aby ułatwić
założenie logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wzmocnione

Durex - Prezerwatywy classic 12 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g
Opis produktu: Optymalne dopasowanie. Każdy jest inny, ale odpowiednio dopasowany rozmiar powinien być zawsze komfortowy i
dawać poczucie bezpieczeństwa. O kształcie Easy-on, zakończone zbiorniczkiem, gładkie. Rozmiar. Standardowe (szerokość nominalna 56
mm). Lubrykant. Zwiększona ilość lubrykantu silikonowego. Grubość. Standardowa. Przezroczyste prezerwatywy z naturalnego lateksu.
Marka standaryzowana: Durex

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Durex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Kluczem jest wiedza i świadomość, dlatego przeczytaj instrukcję używania znajdującą się w środku,
zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed

ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywanie: Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania
słonecznego.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Certyfikowany na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG przez SGS Belgium NV, CE 1639 jako środek
antykoncepcyjny lub zapobiegający zarażeniu chorobami przenoszonymi drogą płciową. Niemedyczne zastosowania produktu nie były
ocenione. Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE1639, ISO 4074,
Przygotowanie i stosowanie: Przed rozpoczęciem, Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z
prezerwatywami. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy. Utylizacja, Możesz poddać recyklingowi to
pudełko, ale nie jego zawartość. Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do
toalety. Aby ułatwić założenie logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.

Przechowywanie i stosowanie

Nimm2 - Śmiejżelki.Żelki owocowe 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 101 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Wesołe żelki z sokiem owocowym wzbogacone witaminami. W każdej torebce znajduje się wiele owocowych żelków w
różnych kształtach. Dzięki temu dzieci uwielbiają układać z nich wesołe ludziki. Mamy chętnie kupują Śmiejżelki, bo marka nimm2
gwarantuje wysoką jakość produktu. nimm2 Śmiejżelki. Łakocie i witaminy.
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe wzbogacone witaminami
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

Na 100 g
1414 kJ/333 kcal

Tłuszcz
<0,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,2 g
Węglowodany
75,4 g
w tym cukry
52,1 g
Białko
6,5 g
Sól
0,10 g
Zawartość witamin na 100 g
Niacyna
15,6 mg
Witamina E
10,3 mg
Kwas pantotenowy
7,4 mg
Witamina B6
1,5 mg
Biotyna
50 µg
Witamina B12
2,2 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, żelatyna, sok owocowy (5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), kwas
(kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY), aromaty, niacyna, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), witamina E, kwas
pantotenowy, barwiący wyciąg z kurkumy, witamina B6, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli,
biały i żółty)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy i witaminy, witaminy dla rodziny -> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy, Witamina B6, Biotyna,
Witamina B12

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

San - Biszkopty Lady Fingers 140g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 149 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: San Pajda

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopty Lady Fingers
Marka: San Pajda
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1655 kJ / 391 kcal
Tłuszcz
5,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,7 g
Węglowodany
74 g
w tym cukry
45 g
Błonnik
1,6 g
Białko
11 g
Sól
0,14 g
Opakowanie zawiera 24-26 porcji.
na 1 ciastko (5,6 g)
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) 93 kJ / 22 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, JAJA, cukier, substancja spulchniająca (wodorowęglan amonu), miód pszczeli

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ciastka znane od lat - zasmakuj w tradycji, naturalne surowce, tradycyjna receptura

Tymbark - Jabłko-mięta Napój niegazowany 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 536 g
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój owocowy. Niegazowany, pasteryzowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: Tymbark
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 ml:
energia
79 kJ/19 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,5 g
w tym cukry
4,5 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (20%), cukier, regulatory kwasowości - kwas cytrynowy i kwas jabłkowy,
EKSTRAKT z mięty, aromat, substancja słodząca - sukraloza

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mniej cukru, bez konserwantów, Polska Marka

Tymbark - Wiśnia- jabłko Napój niegazowany 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 536 g
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój owocowy. Niegazowany, pasteryzowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: Tymbark
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze w 100 ml:
energia
80 kJ/19 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,5 g
w tym cukry
4,5 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, soki z zagęszczonych soków z: jabłek (14%) i wiśni (6%), cukier, koncentrat z czarnych porzeczek i aronii, regulatory
kwasowości - kwas cytrynowy i kwas jabłkowy, aromaty, substancja słodząca - sukraloza
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem. Zawartość soku może powodować powstanie naturalnego osadu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mniej cukru, bez konserwantów, Polska Marka

Piątnica - Twarożek Domowy naturalny 150 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zawiera MLEKO
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twarożek Domowy naturalny
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
376 kJ / 90 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
Węglowodany
2,4 g
w tym cukry
2,0 g
Białko
11 g
Sól
0,70 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG, ŚMIETANKA pasteryzowana, sól
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karma dla psów dorosłych. sucha. z wołowiną 3 kg
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Jeżeli podajesz karmę psu po raz pierwszy, należy wprowadzać ją do diety stopniowo, zwiększając jej ilość, aż do uzyskania pełnej dawki.
Pamiętaj aby Twój pies miał zawsze świeżą wodę do picia. Karma przygotowana ze starannie dobranych składników odżywczych tak, aby otrzymać w pełni
zbilansowany pokarm dla psa. Dawkowanie: masa ciała psa(kg)/Dawkowanie(g): 5kg/115g , 10kg/250g, 15kg/340g, 20kg/420g, 30kg/560g, 40kg/470g,
50kg/830g, 60kg/950g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla psów dorosłych, sucha, z wołowiną
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Składniki analityczne %
Białko
18 %
Włókno surowe
3%
Oleje i tłuszcze surowe 8 %
Popiół surowy
9%
Wilgotność
10 %
Witamina A
5000 j.m./kg
Witamina D
500 j.m./kg
Witamina E
30 mg/kg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ZBOŻA, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego(w tym wołowina min. 4%), oleje i tłuszcze, substancje mineralne. Dodatki: witaminy,
konserwant, przeciwutleniacz. Zawiera dodatki dopuszczone do stosowania przez UE.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbata czarna liściasta Earl Grey 100g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: -

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata czarna liściasta, aroamtyzowana Earl Grey
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mieszanka herbat czarnych, aromat bergamotowy(1,5%)

Przygotowanie i stosowanie: 1 łyżeczkę herbaty zalać przegotowaną wodą o temperaturze 100C i parzyć od 3 do 5 minut.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbata czarna Miss Grey 100g.

Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata czarna liściasta, aromatyzowana, ze skórką pomarańczy i cytryny oraz płatkami chabra bławatka
Miss Grey
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mieszanka herbat czarnych, skórka pomarańczy(2%), skórka cytryny(2%), płatki chabra bławatka(1%), aromat
bergamotowy(1,5%)
Przygotowanie i stosowanie: 1 łyżeczkę herbaty zalać przegotowaną wodą o temperaturze 100C i parzyć od 3 do 5 minut.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Dżem brzoskwiniowy 230g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt owocowy z brzoskwiń, słodzony zagęszczonymi sokami z białych winogron i jabłek. Produkt
pasteryzowany. Bez substancji konserwujących.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Ciemnienie produktu w czasie przechowywania jest zjawiskiem naturalnym. Przechowywać w suchym i chłodnym
miejscu, po otwarciu przechowywać w lodówce.

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
535 kJ
Wartość energetyczna
126 kcal
Białko
0,9 g
Węglowodany
29 g
- w tym cukry
24 g
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Brzoskwinie(100g brzoskwiń zużyto na 100 g produktu), zagęszczony sok winogronowy, zagęszczony sok jabłkowy,
substancja żelująca: pektyny

Przechowywanie i stosowanie

Filet z kurczaka* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Pochodzenie: Pochodzenie: Polska

Rozszerzona nazwa produktu: Filet z piersi kurczaka, świeży, klasa A. Pakowano w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 24 godziny
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filet z piersi kurczaka
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wkład absorpcyjny, który jest na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od -1°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z kurczaka bez kości
Miejsce hodowli: Przygotowanie i stosowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny/ papier pergaminowy znajdujący się w
opakowaniu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: -

Polędwiczka z kurczaka* - produkt ważony, opak ok. 0.45kg
Opis Produktu
Opis produktu: Polędwiczki z kurczaka, świeże, klasa A. Pakowano w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Pochodzenie: Polska
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 24 godziny
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Polędwiczki z kurczaka
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od -1°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z kurczaka bez kości
Miejsce hodowli: Przygotowanie i stosowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny/ papier pergaminowy znajdujący się w
opakowaniu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: -

Auchan - Udo udko z kurczaka MAP* - produkt ważony, opak ok. 0.8kg
Opis Produktu
Opis produktu: Gwarancja jakości i świeżości. Polski Chów
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 24 godziny
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Udo z kurczaka, świeże, klasa A
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -1'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce Uboju: Polska

Auchan - Podudzie z kurczaka MAP* - produkt ważony, opak ok. 0.65kg
Opis Produktu
Opis produktu: Gwarancja jakości i świeżości
Pochodzenie: Polski Chów
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 24 godziny
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Podudzie z kurczaka, świeże, klasa A. Pakowano w atmosferze ochronnej
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 4°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: podudzie z kurczaka

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia

Incola - Płatki gryczane bezglutenowe 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać śladowe ilości JAJ, SOI, MLEKA, ORZECHÓW, SEZAMU, ŁUBINU, SO2.
Opis produktu: Naturalnie z każdej strony. Niska zawartość soli. Ograniczenie spożywania sodu pomaga w utrzymaniu prawidłowego
ciśnienia krwi. Niska zawartość tłuszczów nasyconych. Ograniczenie spożywania nasyconych kwasów tłuszczowych pomaga w
utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Wysoka zawartość błonnika pokarmowego. Błonnik jest niezbędnym składnikiem
odżywczym naszej diety. 100 g płatków gryczanych zawiera ponad 7 gramów błonnika co zaspokaja 24% referencyjnej wartości spożycia
tego składnika. Ziarno gryki. Ziarno gryki jest bogatym źródłem błonnika pokarmowego, witamin, minerałów, a także rutyny, która jest
przeciwutleniaczem roślinnym.
Informacje dot stylu zycia: Bez konserwantów, bez sztucznych barwników, bez tłuszczów utwardzonych. Bezglutenowy. Nie zawiera
glutenu, orzechów ziemnych.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki gryczane bezglutenowe
Marka: Incola
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1436 kJ
Wartość energetyczna
343 kcal
Białko
11 g
Węglowodany
67 g
- w tym cukry
1,3 g
Tłuszcz
3g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Błonnik
7,3 g
Sól
0,0017 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Płatki gryczane
Przygotowanie i stosowanie: Produkt nie wymaga obróbki termicznej. Może stanowić składnik samodzielnie wykonywanych mieszanek
musli lub być dodatkiem do domowych wypieków pieczywa lub ciasta..

Przechowywanie i stosowanie

Incola - Bezglutenowy chleb świeży z maczkiem 350g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 384 g

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Orzeszki pekan - Może
zawierać, Soja - Nie zawiera, Pszenica - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Incola
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 14, Maks. temp. °C - 21
Uzytkowanie i przechowywanie: Gotowe do spożycia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezglutenowy chleb świeży z maczkiem
Marka: Incola
Oswiadczenia zywieniowe: niska zawartość cukrów. wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 14-21°C, z dala od źródła ciepła i promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu
Wartość energetyczna:
992 kJ / 236 kcal
Tłuszcz:
9,6 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,6 g
Węglowodany:
31 g
W tym cukry:
3g
Błonnik:
6,1 g
Białko:
3,4 g
Sól:
1,3 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: woda, skrobie (ziemniaczana, tapiokowa, kukurydziana), zakwas (skrobia kukurydziana, mąka jaglana), olej rzepakowy, błonnik
roślinny (ziemniaczany, z babki jajowatej), BIAŁKO KURZE (JAJA), otręby ryżowe, cukier, substancje zagęszczające (guma ksantanowa,
karboksymetyloceluloza), drożdże, mak (1,1%), sól, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), aromat naturalny
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Znak przekreślonego kłosa - PL-087-001,
Przygotowanie i stosowanie: Pieczywo do bezpośredniego spożycia. Może być również odgrzewane w tosterze lub piekarniku.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: niska zawartość cukrów, bez laktozy, bez pszenicy, bez soi, wysoka zawartość błonnika

TEALIGHT ANTYTABAK 11G,30SZT Świece zapachowe: Antytabak
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera aldehyd cynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
Opis produktu: Świece zawierają olejki eteryczne. Czas palenia pojedynczej świecy około 4 godzin
Podmarka: Scented Candles
Uzytkowanie i przechowywanie: Proszę stosować się do instrukcji bezpieczeństwa. Zachować opakowanie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Anti Tobacco - Świece zapachowe: Antytabak
Marka: Aura
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym pomieszczeniu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 30 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Lays - Chipsy ziemniaczane solone 140 g
Opis Produktu
Opis produktu: Chrupiące chipsy Lay's powstają z wyselekcjonowanych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy i pysznie przyprawiamy. . Każdy
dzień smakuje lepiej z Lay's!.

Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane solone.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna
2289 kJ
Wartość energetyczna
549 kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy nasycone
4,2 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
0,5 g
Błonnik
4,4 g
Białko
6,1 g
Sól
1,1 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 4-5 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 687 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), sól (1,1%)
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Mamut - Groszek ptysiowy 80 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Mamut
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Groszek ptysiowy.
Marka: Mamut
Przechowywanie: Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w suchym i zaciemnionym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna
2132 kJ/511 kcal
Tłuszcz
30 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,1 g
Węglowodany
41 g
w tym cukry
<0,5 g
Błonnik
1,6 g
Białko
18 g
Sól
0,92 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: JAJA, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: sposób na delikatny dodatek, z ciasta parzonego, delikatne kuleczki, dodatek do zup i sałatek, Poznaj Dobrą Żywność
Dodatkowe informacje: Po więcej przepisów i inspiracji kulinarnych zapraszamy na:. www.mamutsa.pl. www.fb.com/mamutpolska.

Mamut - Biszkopty bezcukrowe 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 106 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Mamut
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopty wrocławskie
Marka: Mamut
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukrów - zawiera naturalnie występujące cukry.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera substancję słodzącą - maltitol. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt
przeczyszczający.
Przechowywanie: Przechowywać w opakowaniu zamkniętym w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1593 kJ/376 kcal
Zawartość:
Tłuszczu
4,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,9 g
Węglowodanów
72 g
w tym cukry
1,9 g
Błonnik
1,9 g
Białka
11 g
Sól
0,12 g
Opakowanie zawiera 10 sugerowanych porcji (1 porcja - 4 sztuki).
Na 1 porcję (4 sztuki ? 10 g)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 159 kJ/38 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, masa JAJOWA pasteryzowana, substancja słodząca - maltitol, emulgatory: E 471, E 475, E477

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Poznaj Dobrą Żywność, bez dodatku cukrów - zawiera naturalnie występujące cukry

Ehrmann - Grand Dessert mleczny - orzech/bita śmietana 190g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Śmietanka spulchniona azotem
Podmarka: Grand Dessert
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser mleczny o smaku orzechowym i bitą śmietanką o smaku orzechowym
Marka: Ehrmann
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
508 kJ/ 121 Kcal
Tłuszcz
4,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,0 g
Węglowodany
17,5 g
- w tym cukry
14,0 g
Białko
2,6 g
Sól
0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone, 20% ŚMIETANKA, SERWATKA, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobia modyfikowana
kukurydziana, 1%, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, substancje zagęszczające:
karagen, guma guar, syrop cukru skarmelizowanego, żelatyna wołowa, emulgator E 472 b, aromat, sól

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sól szara z Guerande gruboz. 1kg.
Opis Produktu
Opis produktu: Sól morska zbierana ręcznie, pochodząca wyłącznie ze słonych bagien półwyspu Guerande.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sól z Guerande, gruboziarnista.
Marka: Auchan
Przechowywanie: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sól morska z Guerande 100%

Przechowywanie i stosowanie

MyFood - Ośmiornica macki gotowane 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 210 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, MIĘCZAKI - Zawiera, DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Zawiera
Marka standaryzowana: MyFood
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Hiszpanii, Obszar połowu ryb - Ośmiornica złowiona w Środkowo-Wschodnim Atlantyku (FAO 34).,
Metoda połowu ryb - Narzędzia połowowe: pułapki
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Hiszpania
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przygotowania. Smażyć na patelni przez około 5-10 minut na silnym ogniu lub piec w piekarniku
przez 10 minut w temperaturze 180°C. Ogólnie.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ośmiornica macki gotowane, głęboko mrożone, vacuum
Marka: MyFood
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce (1 dzień), w zamrażarce w temperaturze -6°C (1 tydzień), -12°C (1 miesiąc), poniżej -18°C
do daty minimalnej trwałości. Produkt głęboko mrożony, nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 18°C do daty minimalnej trwałości.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna:
321,6 kJ/ 76 kcal
Tłuszcz:
0,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,3 g
Węglowodany:
0,8 g
w tym cukry:
0,3 g
Białko:
16,4 g
Sól:
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: OŚMIORNICA pospolita (MIĘCZAKI) (Octopus vulgaris) gotowane macki 99,5%, sól, mąka ryżowa, BIAŁKO MLEKA,
przeciwutleniacze: E301, E224 (zawiera SIARCZYNY)
Przygotowanie i stosowanie: Przygotowanie: produkt gotowy do spożycia po rozmrożeniu. Zalecane rozmrażanie w chłodziarce i
zastosowanie obróbki termicznej (gotowanie, duszenie, smażenie, grillowanie, pieczenie).

Przechowywanie i stosowanie

MMs Crispy-Cukierki z mlecznej czekolady w kol. Skorup. 128g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jęczmień - Zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja
- Zawiera

Marka standaryzowana: M&M's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukierki z mlecznej czekolady (55%) z kruchym ryżowym wnętrzem (16%) w chrupiącej kolorowej
skorupce.
Marka: M&M's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
/ 100 g
Wartość energetyczna
2033 kJ
Wartość energetyczna
485 kcal
Tłuszcz
21 g
w tym kwasy nasycone
14 g
Węglowodany
69 g
w tym cukry
57 g
Białko
4.2 g
Sól
0.32 g
Rozmiar porcji: 42.6 g
/ 42.6 g (%*)
Ilość porcji w opakowaniu: 3
881 kJ (11%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 210 kcal (11%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, miazga kakaowa, mąka ryżowa 9,5%, odtłuszczone MLEKO w proszku, tłuszcz kakaowy, tłuszcz z nasion
palmowych, LAKTOZA, tłuszcz palmowy, skrobia, tłuszcz MLECZNY, syrop glukozowy, JĘCZMIENNY ekstrakt słodowy, masło
shea, stabilizator (guma arabska), sól, emulgator (lecytyna SOJOWA), dekstryny, cukier gronowy, substancja glazurująca (wosk carnauba),
barwniki (E100, E120, E133, E160a, E160e, E170), aromaty, olej z nasion palmowych.
Pozostale informacje: 1/3 = 42.6 g 881kJ 210 kcal 11%*, 100 g: 2068 kJ / 494 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Twaróg wiejski półtłusty 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 258 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg Wiejski półtłusty.
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin. Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
485 kJ/ 115 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,4 g
Węglowodany
3,8 g
w tym cukry
3,8 g
Białko
16 g
Sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury bakterii mlekowych
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez GMO, z mleka od krów karmionych paszami bez GMO*, *bez genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Piątnica - Twaróg wiejski tłusty 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 258 g
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg wiejski tłusty
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
614 kJ/ 147 kcal
Tłuszcz
8,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,8 g
Węglowodany
3,7 g
w tym cukry
3,7 g
Białko
15 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez GMO, z mleka od krów karmionych paszami bez GMO

Hortex - Zupa pieczarkowa. Mieszanka warzywna z pieczarkami 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 466 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może
zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Niezwykle łatwa w przygotowaniu i pyszna zupa pieczarkowa. Nadaje się zarówno jako zupa do dania głównego ale także
na ciepłą kolację czy szybki lunch. Poza pieczarkami w jej skład wchodzą: ziemniaki, marchew, brokuły, seler oraz cebulka.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować. Garnek: Do 1 l gorącego bulionu lub wywaru wsypać zawartość opakowania, dodać 4 ziarenka ziela angielskiego,
2 liście laurowe, 10 ziarenek pieprzu. Gotować ok. 15 minut. Pod koniec gotowania doprawić so smaku solą. Dla wzbogacenia smaku zupę
można zabielić śmietaną. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z pieczarkami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
157 kJ / 37 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
5,6 g
w tym cukry
1,9 g
Błonnik
2,3 g
Białko
1,9 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: warzywa 70% w zmiennych proporcjach: ziemniaki, marchew, brokuły, cebula, SELER, pieczarki 30%
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Profi- Krupnik z mięsem wieprzowym 450g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 476 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, SELER - Zawiera, MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Ten krupnik można jeść i jeść. Ugotowany na mięsie wieprzowym, warzywach, z kaszą jęczmienną, koperkiem i śmietaną.
Jego smak zainspirowany jest tradycją. Dlatego kiedy masz ochotę na pyszną zupę, wystarczy, że go podgrzejesz. Gotujemy Krupnik
JemyJemy dla Ciebie!.
Marka standaryzowana: JemyJemy
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. Zawartość opakowania przełożyć do garnka. Podgrzewać na małym ogniu 2-3
minuty, ciągle mieszając. Od temperatury otoczenia. Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Zawartość opakowania przełożyć na talerz i
włożyć do kuchenki mikrofalowej. Podgrzewać: moc 750 W, czas 3-4 minuty. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krupnik z mięsem wieprzowym. Zupa sterylizowana.
Marka: JemyJemy
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna 148 kJ / 35 kcal
Tłuszcz
0,9 g
- w tym kwasy nasycone0,3 g
Węglowodany
4,7 g
- w tym cukry
<0,5 g
Błonnik
0,5 g
Białko
1,8 g

Sól

1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, warzywa 11 % (ziemniaki, marchew, SELER), mięso wieprzowe 6 %, kasza JĘCZMIENNA 2,6 %, ŚMIETANA 1,5 %,
skrobia modyfikowana, mąka PSZENNA, sól, koper, pieprz, EKSTRAKT drożdżowy, przeciwutleniacz: askorbinian sodu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wystarczy podgrzać, bez konserwantów, bez barwników

Tic Tac - Mint 49 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Tic Tac
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Tic Tac
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal) 1685/397
Tłuszcz (g)
0,5
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0,5
Węglowodany (g)
97,5
w tym cukry (g)
94,5
Białko (g)
0,1
Sól (g)
0,028

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, maltodekstryny, substancja zagęszczająca (guma arabska), fruktoza, skrobia ryżowa, substancja przeciwzbrylająca (sole

magnezowe kwasów tłuszczowych), aromaty, olejek miętowy, substancja glazurująca (szelak, wosk carnauba), barwnik (węgiel roślinny)

Przechowywanie i stosowanie

Tic Tac - Drażetki o smaku pomarańczowym 49 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Tic Tac

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Tic Tac
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal) 1698 / 400
Tłuszcz (g)
0,7
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0,7
Węglowodany (g)
96,7
w tym cukry (g)
93,3
Białko (g)
0,1
Sól (g)
0,028

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, maltodekstryny, kwas (kwas winowy), skrobia ryżowa, aromaty, substancja zagęszczająca (guma arabska), substancja
przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancja glazurująca (szelak, wosk
carnauba), barwnik (węgiel roślinny)

Przechowywanie i stosowanie

Pedigree - Karma dla psa junior z kurczakiem 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 464 g

Opis produktu: Karma pełnoporcjowa dla rosnących psów / szczeniąt. W okresie szczenięcym Twój pies najszybciej się rozwija. Trzeba
wówczas starannie dbać o jego specyficzną dietę, aby mógł rosnąć zdrowo. Eksperci Pedigree z myślą o tym, przygotowali pożywny, pełen
niezbędnych składników odżywczych, posiłek Junior z Kurczakiem. Delikatne kawałeczki drobiowego mięsa są źródłem białka, kwasów
tłuszczowych, wapnia i witamin D3 i E, dzięki którym Twój pies będzie optymalnie się rozwijał. Szczenię z pewnością doceni wyjątkowy
smak mokrej karmy Pedigree z kurczakiem.
Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma dla psa junior z kurczakiem
Marka: Pedigree
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Wartości odżywcze
Składniki analityczne (%):
Białko
9
Zawartość tłuszczu
7
Materia nieorganiczna
2.5
Włókno surowe
0.6
Wilgotność
79
Wapń
0.45
Fosfor
0.3
Dodatki / 1kg:
Dodatki dietetyczne:
Witamina D3
250 IU
Witamina E
300 mg
Jodan wapnia, bezwodny
0.6 mg
Siarczan miedzi, pięciowodny 10 mg
Siarczan żelaza, jednowodny 15 mg
Siarczan manganu, jednowodny 8 mg
Siarczan cynku, jednowodny 116 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 50% (w tym 4% kurczaka), oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego,
substancje mineralne
Pozostale informacje: Zalecany przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków Weterynaryjnych, Opracowane przez specjalistów ds.
żywienia i lekarzy weterynarii w Waltham.
Przygotowanie i stosowanie: Mieszając karmę Pedigree junior w puszkach z karmą suchą Pedigree junior, należy użyć tylko połowy
zalecanych ilości każdego produktu. Indywidualne wymagania żywieniowe szczenięcia mogą różnić się od podanych w zależności od
poziomu aktywności, rasy oraz wieku. Dlatego dla optymalnego wzrostu zwierzęcia można zmiejszyć lub zwiększyć ilość karmy.
Większość psów potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do zmienionej diety. Pamiętaj, aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do
czystej wody do picia. Podawać o temperaturze pokojowej. Sposób karmienia, Waga dorosłego psa 5 kg Wiek szczenięcia (w
miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 2 / ?, Waga dorosłego psa 5 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 3 / 1, Waga
dorosłego psa 5 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 6 / 1, Waga dorosłego psa 5 kg Wiek szczenięcia (w
miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 12 /*, Waga dorosłego psa 5 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 18 /*, Waga
dorosłego psa 10 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 2 / 1, Waga dorosłego psa 10 kg Wiek szczenięcia (w
miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 3 / 1?, Waga dorosłego psa 10 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 6 / 2, Waga
dorosłego psa 10 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 12 /*, Waga dorosłego psa 10 kg Wiek szczenięcia (w
miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 18 /*, Waga dorosłego psa 20 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 2 / 2, Waga
dorosłego psa 20 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 3 / 3, Waga dorosłego psa 20 kg Wiek szczenięcia (w
miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 6 / 3?, Waga dorosłego psa 20 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 12 / 3, Waga
dorosłego psa 20 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 18 /*, Waga dorosłego psa 40 kg Wiek szczenięcia (w
miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 2 / 3, Waga dorosłego psa 40 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 3 / 4, Waga
dorosłego psa 40 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 6 / 7?, Waga dorosłego psa 40 kg Wiek szczenięcia (w
miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 12 / 5?, Waga dorosłego psa 40 kg Wiek szczenięcia (w miesiącach)/ilość 400 g puszek/dzień 18 /*,
Wiek szczenięcia (w miesiącach) 2 Ilość posiłków/dzień 4, Wiek szczenięcia (w miesiącach) 3 Ilość posiłków/dzień 3, Wiek szczenięcia (w
miesiącach) 6 Ilość posiłków/dzień 3, Wiek szczenięcia (w miesiącach) 12 Ilość posiłków/dzień 2, Wiek szczenięcia (w miesiącach) 18 Ilość
posiłków/dzień 2, *) Wiek, w którym szczenię powinno osiągnąć ciężar psa dorosłego. Teraz zacznij stopniowo podawać mu karmę dla
psów dorosłych.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wapń + fosfor, zdrowy początek, mocne kości i zdrowe zęby - optymalny poziom wapnia i fosforu, duża odporność organizmu witamina E i minerały wpierające naturalny układ odpornościowy, łatwe do strawienia - naturalny błonnik ułatwiający trawienie

Pedigree - Karma dla psa z wołowiną 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 460 g
Opis produktu: Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów. Starasz się dawać swojemu psu wszystko, co najlepsze. Dbasz o jego specjalne
żywienie, aby Twój przyjaciel był zdrowy i silny. Aby zapewnić swojemu czworonogowi ochronę przed chorobami i wysoką odporność,

podaj mu Pedigree z wołowiną. Białko, kwasy tłuszczowe, witaminy i substancje mineralne zapewnią Twojemu psu zdrową, lśniącą sierść,
mocne kości i zęby i dobre samopoczucie każdego dnia. Smak pysznego mięsnego dania przypadnie do gustu nawet najbardziej wybrednemu
psu.
Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma dla psa z wołowiną
Marka: Pedigree
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Wartości odżywcze
Składniki analityczne (%):
Białko
8
Zawartość tłuszczu
5.5
Materia nieorganiczna
3
Włókno surowe
0.3
Wilgotność
80
Dodatki/ 1kg:
Dodatki dietetyczne:
Witamina D3
150 IU
Witamina E
50 mg
Jodan wapnia, bezwodny
0.4 mg
Siarczan miedzi, pięciowodny 6 mg
Siarczan żelaza, jednowodny 10 mg
Siarczan manganu, jednowodny 6 mg
Siarczan cynku, jednowodny 107 mg
Dodatki technologiczne:
Guma kasja
1050 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 45% (w tym 4% wołowiny), oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego,
substancje mineralne
Pozostale informacje: Opracowane przez specjalistów ds. żywienia i lekarzy weterynarii w Waltham.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób karmienia, 5 kg Ilość puszek/dzień 1, 10 kg Ilość puszek/dzień 2, 20 kg Ilość puszek/dzień 3, 30 kg
Ilość puszek/dzień 4, Mieszając karmę Pedigree Adult z karmą suchą Pedigree Complete, należy użyć tylko połowy zalecanych ilości
każdego produktu. Indywidualne wymagania żywieniowe psa mogą różnić się od podanych w zależności od poziomu aktywności, rasy oraz
wieku zwierzęcia. Dlatego można zmiejszyć lub zwiększyć ilość karmy, aby utrzymać psa w optymalnej kondycji. Większość psów
potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do zmienionej diety. Pamiętaj, aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody do
picia. Podawać o temperaturze pokojowej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełnia życia, łatwe do strawienia - naturalny błonnik ułatwiający trawienie, zdrowa skóra i sierść - wyselekcjonowane oleje
zapewniające zdrową skórę i sierść, duża odporność organizmu - witamina E i minerały wspierające naturalny układ odpornościowy

Pedigree - Karma dla psa z wołowiną 1200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1349 g
Opis produktu: Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów. Starasz się dawać swojemu psu wszystko, co najlepsze. Dbasz o jego specjalne
żywienie, aby Twój przyjaciel był zdrowy i silny. Aby zapewnić swojemu czworonogowi ochronę przed chorobami i wysoką odporność,
podaj mu Pedigree z wołowiną. Białko, kwasy tłuszczowe, witaminy i substancje mineralne zapewnią Twojemu psu zdrową, lśniącą sierść,
mocne kości i zęby i dobre samopoczucie każdego dnia. Smak pysznego mięsnego dania przypadnie do gustu nawet najbardziej wybrednemu
psu. Duże opakowanie.
Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma dla psa z wołowiną
Marka: Pedigree
Wartości odżywcze
Składniki analityczne (%):
Białko
8
Zawartość tłuszczu
5.5
Materia nieorganiczna
3
Włókno surowe
0.3
Wilgotność
80
Dodatki / 1kg:
Dodatki dietetyczne:
Witamina D3
150 IU
Witamina E
50 mg
Jodan wapnia, bezwodny
0.4 mg
Siarczan miedzi, pięciowodny 6 mg
Siarczan żelaza, jednowodny 10 mg
Siarczan manganu, jednowodny 6 mg
Siarczan cynku, jednowodny 107 mg
Dodatki technologiczne:
Guma kasja
1050 mg

Zdrowie i styl życia

Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 45% (w tym 4% wołowiny), oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego,
substancje mineralne
Pozostale informacje: Opracowane przez specjalistów ds. żywienia i lekarzy weterynarii w Waltham. Zalecany przez Polskie
Stowarzyszenie Dietetyków Weterynaryjnych,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób karmienia:, 20 kg ilość puszek/dzień 1, 30 kg ilość puszek/dzień 1?, 40 kg ilość puszek/dzień 1?, 50
kg ilość puszek/dzień 2, Mieszając karmę Pedigree Adult z karmą suchą Pedigree Complete, należy użyć tylko połowy zalecanych ilości
każdego produktu. Indywidualne wymagania żywieniowe psa mogą różnić się od podanych w zależności od poziomu aktywności, rasy oraz
wieku zwierzęcia. Dlatego można zmniejszyć lub zwiększyć ilość karmy, aby utrzymać psa w optymalnej kondycji. Większość psów
potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do zmienionej diety. Pamiętaj, aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody do
picia. Podawać o temperaturze pokojowej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełnia życia, łatwe do strawienia - naturalny błonnik ułatwiający trawienie, zdrowa skóra i sierść - wyselekcjonowane oleje
zapewniające zdrową skórę i sierść, duża odporność organizmu - witamina E i minerały wspierające naturalny układ odpornościowy

Makar - Pistacje prażone solone 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać SEZAM, SELER, ORZESZKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY.
Jednostka opisowa: kg
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochodzenia: Iran

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pistacje prażone solone
Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Białko
Węglowodany
- w tym cukry
Tłuszcz

w 100
2542 kJ
613 kcal
21 g
19 g
16 g
49 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,1 g
Sól

2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pistacje prażone(98%), sól(2%)

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Rodzynki sułtańskie 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać: SEZAM, SELER, ORZESZKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY

Jednostka opisowa: kg
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: zalezny od partii produktu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rodzynki sułtanki
Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
1215 kJ/287 kcal
Tłuszcz
0.5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0.2 g
Węglowodany
65 g
w tym cukry
65 g
Białko
2,3 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: rodzynki 99,9%, olej słonecznikowy, substancja KONSERWUJĄCA - DWUTLENEK SIARKI

Przechowywanie i stosowanie

Sonko - Komosa ryżowa 3 kolory 2x 100g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 226 g

Opis produktu: Komosa ryżowa 3 kolory, inaczej quinoa 3 kolory, zwana jest również „złotem Inków", gdyż to oni jako pierwsi docenili
jej walory. Mieszanka trzech odmian ziaren quinoi: białej, czerwonej i czarnej stanowi niezwykłe połączenie smaku, aromatu i konsystencji.
Po ugotowaniu produkt wyróżnia się delikatnym smakiem, podkreślonym orzechową nutą, wynikającą z obecności quinoi czerwonej oraz
niepowtarzalną, ziarnistą konsystencją, która jest cechą charakterystyczną dla quinoi czarnej. Ze względu na obecne w produkcie cenne
składniki odżywcze, określana jest mianem „superfood" i może stanowić świetne uzupełnienie diety, w tym także wegetariańskiej. Produkt
charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych pochodzenia naturalnego: potasu, magnezu i
chromu. Komosa ryżowa 3 kolory cechuje się niską zawartością cukrów. Stanowi również źródło białka, żelaza i cynku. Produkt dzięki
niezwykłym walorom estetycznym idealnie pasuje do sałatek, jak również do wykwintnych dań mięsnych i wegetariańskich. Jest także
świetnym urozmaiceniem słodkich deserów oraz pysznych koktajli.
Marka standaryzowana: Sonko
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Boliwia - BO, Hiszpania - ES, Peru - PE, Turcja - TR
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Ilość wody w garnku dobrać tak, by woreczek był cały zanurzony. Wodę zagotować. Woreczek
włożyć do wrzątku. Wodę można lekko posolić. Gotować pod przykryciem około 10 minut. W zależności od preferowanej konsystencji
quinoi czas gotowania można wydłużyć lub skrócić. Wyjąć woreczek, przepłukać w zimnej wodzie, odsączyć, rozerwać woreczek wzdłuż
drobnej perforacji i wysypać komosę ryżową na talerz. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Komosa ryżowa 3 kolory
Marka: Sonko
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych
pochodzenia naturalnego: potasu, magnezu i chromu.Komosa ryżowa 3 kolory cechuje się niską zawartością cukrów.Stanowi również źródło
białka, żelaza i cynku.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna

na 100 g
1517 kJ
362 kcal

Tłuszcz
9,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,2 g
Węglowodany
48,4 g
w tym cukry
3,1 g
Błonnik
17,0 g
Białko
13,0 g
Sól
0,01 g
Potas
636 mg (32%**)
Magnez
181 mg (48%**)
Żelazo
3,9 mg (28%**)
Cynk
2,8 mg (28%**)
Chrom
20 µg (50%**)
**% dziennej referencyjnej wartości spożycia
na porcję*
* porcja (1/2 woreczka) = 50 g suchego produktu = ok. 115 g produktu po ugotowaniu w wodzie bez soli760 kJ
Opakowanie 200 g zawiera 4 porcje produktu.
181 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: komosa ryżowa (quinoa) 3 kolory: komosa ryżowa biała (60%), komosa ryżowa czerwona (20%), komosa ryżowa czarna
(20%)

Przechowywanie i stosowanie

Ser żółty Bursztyn w kawałku* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ser w kawałku - delikatny smak, wyrazisty aromat, wyczuwalne kryształki, ręczna pielęgnacja oraz sześciomiesięczny okres dojrzewania
składają się na wielkie dzieło polskiego serowarstwa, jakim jest ser Bursztyn

Pochodzenie: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser żółty Bursztyn w kawałku
Marka: Spomlek

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2 do 10 stopni C
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1589 kj/ 389 kcal
Tłuszcz
30 g
Tłuszcze nasycone 22 g
Węglowodany
1,2 g
Cukier
0g
Białko
27 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, sól, bakterie fermentacji MLEKOWEJ, stabilizator: chlorek wapnia, subst. KONSERWUJĄCA lizozym z BIAŁKA
JAJA kurzego, barwnik annato, bez LAKTOZY skórka nie jest przeznaczona do spożycia. w skórce substancja KONSERWUJĄCA e235,
barwnik e153

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Mors - Moskaliki delikatesowe 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 549 g
Zalecenia dla alergikow: RYBA - Zawiera
Marka standaryzowana: Mors
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Obszar połowu ryb - Metoda połowu: włok pelagiczny. Metoda produkcji: złowione w morzu.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tusza ze śledzia marynowanego w zalewie octowej. Zawiera cukier i substancje słodzące.
Marka: Mors

Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0 °C do 7 °C.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza w 100 g produktu:
Energia
964 kJ / 230 kcal
Tłuszcz:
19,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:2,5 g
Węglowodany:
1,9 g
w tym cukry:
0,5 g
Błonnik:
0,4 g
Białko:
12,4 g
Sól:
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: tusza ze ŚLEDZIA 49% (Clupea harengus)*, woda, cebula, sól, ocet spirytusowy 3,5%, cukier, kwas octowy: kwas, benzoesan
sodu i sorbinian potasu: substancje KONSERWUJĄCE, E 955 i E 954: substancje słodzące, EKSTRAKTY liścia laurowego i ziela
angielskiego, *Obszar połowu: Morze Bałtyckie FAO27 llld.
Pozostale informacje: Zawiera cukier i substancje słodzące.
Informacje o dodatkach: Zawiera cukier i substancje słodzące.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: produkt po odsączeniu zalewy.

Przechowywanie i stosowanie

Felix - Orzeszki ziemne smażone. solone 240 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 246 g

Zalecenia dla alergikow: ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera
Opis produktu: Masz ochotę na chwilę chrupiącej przyjemności. Na tę okazję doskonale nadają się orzeszki ziemne Felix. źródło
składników odżywczych:. fosfor. błonnik. nienasycone kwasy tłuszczowe. wit. E. magnez.
Marka standaryzowana: Felix
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne smażone, solone.
Marka: Felix
Oswiadczenia zywieniowe: źródło białka. źródło składników odżywczych: fosfor, błonnik, nienasycone kwasy tłuszczowe, wit. E,
magnez.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest zalecany dla małych dzieci z powodu ryzyka zadławienia.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od nasłonecznienia i źródeł ciepła.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witaminy i składniki mineralne
Witamina E
Magnez
Fosfor
Opakowanie zawiera około 8 porcji produktu. Porcja = 30 g
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby
dorosłej).
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE (95%), olej słonecznikowy, sól (1,2%)
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: duże orzeszki, jakość gwarantowana, źródło białka
Dodatkowe informacje: Odwiedź nas na www.felixpolska.pl.

Wartość odżywcza produktu w 100 g
2548 kJ
615 kcal
51 g
7,8 g
27 g
16 g
11 g
5,3 g
8,2 g
25 g
1,2 g
w 100 g
9,9 mg
167 mg
392 mg
Wartość odżywcza produktu w porcji 30
g
764 kJ
185 kcal

Tymbark - Żurawina:: jabłko. aronia. żurawina. czarna jagoda 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1084 g
Opis produktu: Owoce Północy potrafią być czasami odrobinę cierpkie. Już taki ich naturalny urok. Z żurawiną jest podobnie. Jednak jej
soczysty i niebanalny smak ostudzi każde pragnienie. Zmień klimat z Żurawiną i poczuj mroźne orzeźwienie z dalekiej Północy!. Żurawina
od Tymbarku idealnie sprawdza się również jako dodatek do drinków.
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Owoce Świata

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój wieloowocowy: jabłko, aronia, żurawina, czarna jagoda. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Niegazowany, pasteryzowany. Bez dodatku konserwantów.
Marka: Tymbark
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: mniej cukru.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze w 100 ml:
energia
75 kJ / 18 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,1 g
w tym cukry
4,1 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, soki z zagęszczonych soków z: jabłek (14,5%), aronii (7%), żurawin (2%), cukier, sok z czarnych jagód z zagęszczonego
soku (1%), regulatory kwasowości - kwas cytrynowy i kwas jabłkowy, stabilizatory - guma arabska i estry glicerolu i żywicy roślinnej,
aromaty, substancja słodząca - sukraloza
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047,
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Polska marka, bez konserwantów, mniej cukru, smak inspirowany Finlandią
Dodatkowe informacje: Dbaj o naturę - zgnieć i wyrzuć do żółtego kosza.

Tymbark - Banan Napój wieloowocowy - banan jabłko cytrusy 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1099 g
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Owoce Świata

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój wieloowocowy: banan, jabłko, pomarańcza, cytryna, grejpfrut. Zawiera substancję słodzącą.
Zawiera naturalnie występujące cukry. Niegazowany, pasteryzowany, naturalnie mętny. Bez dodatków konserwantów.
Marka: Tymbark
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 ml
energia
93 kJ / 22 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
5,3 g
w tym cukry
4,9 g
białko
0g
sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, przecier z bananów (20%), soki z zagęszczonych soków z: jabłek (6%), pomarańczy (2%), cytryn (0.5%) i grejpfrutów
(0.5%), regulatory kwasowości - kwas cytrynowy, kwas jabłkowy i cytryniany sodu, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy, barwniki: E
141 i kurkumina, aromaty, substancja słodząca - sukraloza
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047,
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Polska Marka, bez konserwantów, mniej cukru, smak inspirowany Brazylią, wygodne otwieranie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

DZ Leibniz - Zoo herbatniki 100g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 105 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, PSZENICA Zawiera
Marka standaryzowana: Leibniz

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Leibniz
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
produktu na 100 g
wartość energetyczna
1848 kJ / 439 kcal
tłuszcz
12 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,4 g
eęglowodany
76 g
w tym cukry
26 g
błonnik
3,3 g
białko
8,9 g
sól
0,77 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, MASŁO (12%), syrop cukru inwertowanego, MLEKO w proszku pełne, substancje spulchniające:
węglany sodu i difosforany, sól, emulgator: LECYTYNY, aromat, kwas: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.thebahlsenfamily.com.

Actuel- Papierowe serwetki 2 warstwowe
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary serwetki 33 x 33 cm. Ecru
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Ukrainie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papierowe serwetki 2 warstwowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% materiał pochodzący z recyklingu
Zawartosc opakowania: 50 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Dzidziuś - Biel hipoalergiczny proszek do prania, 3 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 3034 g

Opis produktu: Proszek do prania pieluszek, bielizny oraz odzieży niemowlęcej i dziecięcej. Zaufanie od pokoleń... Specjalistyczny
proszek Dzidziuś Biel. przeznaczony jest do prania pieluszek, bielizny oraz odzieży niemowlęcej i dziecięcej we wszystkich zakresach
temperatur. Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia oraz bardzo dobrze wypłukuje się, dzięki czemu jest również polecany do pielęgnacji
ubrań całej rodziny. Starannie opracowana formuła proszku sprawia, że Dzidziuś jest bezpieczny i łagodny dla delikatnej skóry niemowląt i
dzieci. Zawarte w proszku mydło efektywnie wspomaga usuwanie plam oraz nadaje tkaninom miękkość. Proszek Dzidziuś nie posiada
enzymów, dzięki czemu jest w pełni bezpieczny dla Twojego dziecka. Dlaczego proszek Dzidziuś jest bezpieczny dla Twojego dziecka?. zawiera naturalne mydło. - starannie opracowany skład jest łagodny dla skóry niemowląt i dzieci. - posiada unikalną recepturę - nie
powoduje podrażnień. - nie zawiera enzymów. - ma subtelny, świeży zapach. - jest polecany dla osób ze schorzeniami skórnymi z
odczynem alergicznym. - został przebadany dermatologicznie. Dlaczego warto wybrać produkty dzidziuś?. - polski producent. - marka
znana od pokoleń. - oryginalna receptura. - troska o bezpieczeństwo i pielęgnację.
Marka standaryzowana: Dzidziuś
Jednostka opisowa: kg
Pochodzenie: Produkt polski
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biel hipoalergiczny proszek do prania
Marka: Dzidziuś
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub
odzież. Stosować okulary ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadał płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Zawiera: węglan sodu. Kontakt producenta w ww. zakresie: tel. kom. +48 795 567 622.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% związki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło, niejonowe środki
powierzchniowo czynne, polikarboksylany, inne składniki: kompozycja zapachowa
Przygotowanie i stosowanie: Podczas prania należy przestrzegać instrukcji podanych przez producentów odzieży. Zalecenia: Wszelkie
stałe zanieczyszczenia na pieluszkach należy spłukać zimną wodą. Przy praniu ręcznym pieluszek i odzieży niemowlęcej należy
kilkakrotnie i starannie płukać. Dozować zgodnie ze sposobem użycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ultra delikatny, od pierwszych plam, używany od pokoleń, z naturalnym mydłem, Produkt polski

)ACT OBRUS WZOR DZIĘC 1,35X2,2M Obrus we wzór Dziecięcy 1.35x2.2 metra
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary obrusu 1,35x2,20 m
Kraj pochodzenia: Wyprodukowane w Belgii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Obrus papierowy
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pre-test - Domowy test ciążowy. paskowy sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Jedyny test ciążowy polecany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Dokladność odpowiada testowi laboratoryjnemu i wynosi ponad
99%. Czytelny: dwie linie - ciąża, jedna linia - brak ciąży. Łatwy: wystarczy umieścić końcówkę paska w próbce moczu na 15 sekund. Szybki: wynik testu w
ciągu 1-5 minut.
Informacje dot stylu zycia: Dokładny: Dokładność odpowiada testowi laboratoryjnemu i wynosi ponad 99%. Czytelny: Dwie linie - ciąża, jedna linia - brak
ciąży. Łatwy: Wystarczy umieścić końcówkę paska w próbce moczu na 15 sekund. Szybki: Wynik testu w ciągu 1-5 min.
Warunki przechowywania: od 2C do 30C
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Domowy test ciążowy, paskowy.
Marka: Pre-test

Wartości odżywcze na 100 g

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: Kartonik

Przechowywanie i stosowanie

Kresto - Orzechy laskowe 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać
Marka standaryzowana: Kresto
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: A - Hiszpania, B - Turcja, C - Gruzja, D - Azerbejdżan, E - Włochy. Kod kraju pochodzenia podany został po dacie
minimalnej trwałości.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy laskowe.
Marka: KRESTO

Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2809 kJ / 681 kcal
Tłuszcz
65 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5 g
Węglowodany
5g
w tym cukry
4,3 g
Błonnik
8,3 g
Białko
15 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Comfort baby diapers Midi 3 pieluszki jednorazowe 54 szt
Opis Produktu
Opis produktu: 3 - 5-8kg. Przewiewne i miękkie materiały. superchłonne kanaliki. Idealnie dopasowane do ciała. Falbanki chroniące przed przeciekaniem.

Pieluszki Auchan Baby Diapers są wykonane z przewiewnych i wyjątkowo miękkich materiałów oraz są idealnie dopasowane do ciała dziecka. Specjalna
konstrukcja pieluszki powoduje, że pieluszka jest doskonale chłonna, nie przecieka, nie zwisa, dzięki czemu dziecko czuje się w niej wyjątkowo wygodnie
Podmarka: Comfort baby diapers Midi
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieluszki jednorazowe Midi dla dzieci o wadze pomiedzy 5-8 kg
Marka: Auchan Baby
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Aby uniknąć ryzyka uduszenia, plastikowe opakowanie wraz z uchwytem należy przechowywać poza zasięgiem niemowląt, dzieci
i zwierząt. Pieluszki nie są zabawką ani produktem spożywczym. Zużytą pieluszkę wyrzucić do kosza. Nie wyrzucaj pieluszek do toalety!
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Poza zasięgiem dzieci oraz niemowląt

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 54 pieluszki

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Dawtona - Pomidory krojone 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 476 g
Opis produktu: Krojone pomidory bez skórki są niezastąpione w gulaszu czy daniach makaronowych. Idealne do sałatek i innych warzywnych potraw,
świetnie współgrają z serami. Są niezwykle lekkie - tylko 19 kalorii na 100 gram.
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym. Produkt pasteryzowany.
Marka: Dawtona
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
82 kJ / 19 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
3,2 g
w tym cukry
3,1 g
Błonnik
1,1 g
Białko
1,1 g
Sól
0,40 g
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 200 g (%RWS*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). 174 kJ / 38 kcal (2%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory krojone (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Pozostale informacje: porcja 200 g zawiera 174 kJ 38 kcal 2%*, w 100 g: 82 kJ / 19 kcal, Pojemność opakowania: 420 ml, *Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Łowicz - Sos spaghetti z oregano 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 794 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać
Marka standaryzowana: Łowicz
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos spaghetti. Sos pomidorowy z oregano. Pasteryzowany.
Marka: Łowicz
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Chroń przed światłem. Po otwarciu przechowuj w lodówce i spożyj w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
energia
342 kJ / 81 kcal
tłuszcz
2,0 g
w tym kwasy nasycone 0,2 g
węglowodany
14 g
w tym cukry
12 g
białko
1,6 g
sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory (159 g pomidorów UŻYTO do wyprodukowania 100 g produktu), cebula, cukier, przecier jabłkowy, skrobia modyfikowana
kukurydziana, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, zioła (w tym oregano (0,15 %)), przyprawy (w tym pieprz czarny), EKSTRAKTY
przypraw

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z 795 g pomidorów*, bez konserwantów, Polska Marka, *do wyprodukowania 500 g sosu użyto 795 g pomidorów
Dodatkowe informacje: Przepisów szukaj na: Uwielbiam.pl. Lubimy wegetarian.

Dijo-Fresh Wraps Tortilla-placki pszenne z otrębami 250g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać MLEKO i SOJĘ.
Opis produktu: Tortilla Placki Pszenne z dodatkiem otrębów pszennych, płatków owsianych, płatków jęczniennych, siemienia lnianego i nasion szałwii
hiszpańskiej (Salvia hispanica) zawartość opakowania: 4 x 62,5 g
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w zamkniętym opakowaniu (zalecana temperatura 15-25°C) i spożyć w ciągu 4 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Przed zawijaniem (aby zapewnić maksymalną elastyczność placków) zaleca się podgrzanie tortilli w piekarniku (150°C / 1 min.), kuchence
mikrofalowej (650W / 15 s.) lub na patelni (10 s. z każdej strony)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dijo Tortilla Placki Wieloziarniste 4szt 250g
Marka: Dijo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w zalecanej temperaturze 15-25°C (chronić przed gorącem i zmianami temperatury)
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1213 kJ / 289 kcal
Tłuszcz
6,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,3 g
Węglowodany
42 g
- w tym cukry
1,9 g
Białko
9,1 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, stabilizator: glicerol, otręby PSZENNE (1,8%), płatki OWSIANE (1,6%), płatki JĘCZMIENNE (1,6%),
GLUTEN PSZENNY, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, siemię lniane (0,7%), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sól, substancja
spulchniająca: węglany sodu, nasiona szłwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) (0,5%), glukoza (z PSZENICY), substancje KONSERWUJĄCE: propionian
wapnia, sorbinian potasu; środek do przetwarzania maki: L-cysteina
Zawartosc opakowania: 4 x 62,5 g

Przechowywanie i stosowanie

Lindt - Excellence czekolada z pomarańczą i migdałami 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 110 g
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera
Opis produktu: Lindt Excellence Dark Orange to tabliczka wyjątkowej gorzkiej czekolady o bogatym smaku, stworzona z najwyższej jakości składników przez
naszych Maîtres Chocolatiers. Ta wyśmienita czekolada łączy w sobie soczysty smak pomarańczy, pyszne płatki migdałów oraz delikatny aromat wanilii,
zapewniając ucztę dla wszystkich zmysłów. Naciesz oczy gładką strukturą i głębokim kolorem oraz wsłuchaj się w charakterystyczny, wyrazisty trzask
towarzyszący łamaniu cieniutkich kostek czekolady w kształcie diamentów. Poczuj bogaty aromat, zanim zagłębisz się w kakaową symfonię smaku rozpływającej
się w ustach czekolady gorzkiej Lindt. .
Marka standaryzowana: Lindt
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Excellence
Pochodzenie: Szwajcaria
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Szwajcaria

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada ciemna z pomarańczą i migdałem.
Marka: Lindt & Sprungli
Przechowywanie: Przechowuj w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Wartości odżywcze
100 g:
wartość energetyczna (energia) 2193 kJ / 526 kcal
tłuszcz
32 g
- w tym kwasy nasycone
18 g
węglowodany
49 g
- w tym cukry
42 g
białko
6,7 g
sól
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, miazga kakaowa, preparat pomarańczowy (7%) (puree z pomarańczy [34%], cukier, jabłko, błonnik ananasowy, regulator kwasowości
[kwas cytrynowy], substancja żelująca [alginian sodu], stabilizator [fosforany wapnia], aromat), MIGDAŁY (7%), tłuszcz kakaowy, bezwodny tłuszcz
MLECZNY, emulgator (lecytyna SOJOWA), aromaty, Czekolada ciemna: Masa kakaowa minimum 48%

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Gourmet - Karma dla kota tuńczyk 85 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów.
Marka standaryzowana: Gourmet
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Gold

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Gourmet
Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Dodatki:
Dodatki dietetyczne:
IU/kg:
wit. A:
850
wit. D3:
130
mg/kg:
siarczan żelaza (II), monohydrat: (Fe:9.8)
bezwodny jodan wapnia:
(I: 0.24)
pentahydrat siarczanu miedzi (II): (Cu: 0.80)
siarczan manganowy, monohydrat: (Mn: 1.8)
jednowodny siarczan cynku:
(Zn: 17.6)
tauryna
530
Aromaty
Składniki analityczne:
wilgotność:
77,5 %
białko:
10,5 %
tłuszcz surowy:
6,5 %
popiół surowy:
3,00 %
włókno surowe:
0,05 %
-

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, RYBY i produkty RYBNE (TUŃCZYK 4 %), minerały, produkty pochodzenia roślinnego, cukry
Przygotowanie i stosowanie: Zalecenia żywieniowe: Przeciętnemu dorosłemu kotu, ważącemu ok. 4 kg, zaleca się podawanie 2-3 puszek w ciągu dnia, w co
najmniej 2-3 oddzielnych posiłkach. Podane normy ilości karmy dla kotów dorosłych odnoszą się do zwierząt umiarkowanie aktywnych w normalnej
temperaturze otoczenia. Indywidualne potrzeby różnią się, a ilość podawanej karmy powinna zostać dostosowana tak, aby utrzymać prawidłową, szczupłą
sylwetkę Twojego kota. Podawać w temperaturze pokojowej. Zwierzę powinno mieć stały dostęp do czystej, świeżej wody do picia.

Przechowywanie i stosowanie

Gourmet - Karma dla kota mus z kurczakiem 85 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów.
Marka standaryzowana: Gourmet
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Gold

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Gourmet
Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Dodatki:
Dodatki dietetyczne:
IU/kg:
wit. A:
850
wit. D3:
130
mg/kg:
siarczan żelaza (II), monohydrat: Fe:
9.8
bezwodny jodan wapnia: I:
0.24
pentahydrat siarczanu miedzi (II): Cu: 0.80
siarczan manganawy, monohydrat: Mn: 1.8
jednowodny siarczan cynku: Zn:
17.6
tauryna:
530
Aromaty.
Składniki analityczne:
wilgotność:
77,5 %
białko:
10,5 %
tłuszcz surowy:
6,5 %
popiół surowy:
3,0 %
włókno surowe:
0,05 %

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (58 %, w tym kurczak 12 %), minerały, produkty pochodzenia roślinnego, cukry
Przygotowanie i stosowanie: Zalecenia żywieniowe: Przeciętnemu dorosłemu kotu, ważącemu ok. 4 kg, zaleca się podawanie 2-3 puszek w ciągu dnia, w co
najmniej 2 oddzielnych posiłkach. Podane normy ilości karmy dla kotów dorosłych odnoszą się do zwierząt umiarkowanie aktywnych w normalnej
temperaturze otoczenia. Indywidualne potrzeby różnią się, a ilość podawanej karmy powinna zostać dostosowana tak, aby utrzymać prawidłową, szczupłą
sylwetkę Twojego kota. Podawać w temperaturze pokojowej. Zwierzę powinno mieć stały dostęp do czystej, świeżej wody do picia.

Przechowywanie i stosowanie

Gourmet - Karma dla kota królik w pasztecie 85 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów.
Marka standaryzowana: Gourmet

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Gold

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Gourmet

Wartości odżywcze
Dodatki:
Dodatki dietetyczne:
IU/kg:
wit. A:
800
wit. D3:
122
mg/kg:
siarczan żelaza (II), monohydrat: (Fe: 9.2)
bezwodny jodan wapnia:
(I: 0.22)
pentahydrat siarczanu miedzi (II): (Cu: 0.80)
siarczan manganowy, monohydrat: (Mn: 1.7)
jednowodny siarczan cynku:
(Zn: 16.6)
taryna:
500
Aromaty
Składniki analityczne:
wilgotność:
78.0 %
białko:
12.0 %
tłuszcz surowy:
5.0 %
popiół surowy:
3.0 %
włókno surowe:
0.05 %

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (54 %, w tym królik 4 %), minerały, cukry, produkty pochodzenia roślinnego
Przygotowanie i stosowanie: Zalecenia żywieniowe: Przeciętnemu dorosłemu kotu, ważącemu ok. 4 kg, zaleca się podawanie 3 puszek w ciągu dnia, w co
najmniej 2 oddzielnych posiłkach. Podane normy ilości karmy dla kotów dorosłych odnoszą się do zwierząt umiarkowanie aktywnych w normalnej
temperaturze otoczenia. Indywidualne potrzeby różnią się, a ilość podawanej karmy powinna zostać dostosowana tak, aby utrzymać prawidłową, szczupłą
sylwetkę Twojego kota. Podawać w temperaturze pokojowej. Zwierzę powinno mieć stały dostęp do czystej, świeżej wody do picia.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Drosed - Pasztet belgijski drobiowo-wieprzowy 160 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 193 g
Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera, Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera
Opis produktu: Pasztet belgijski Drosed ma mocny, zdecydowany smak i przy tym - delikatną jak krem konsystencję. Jego główne atuty to oryginalny smak
wątróbki i wyjątkowo łatwe smarowanie. Na pewno pokochają go wielbiciele wątróbki smażonej.
Marka standaryzowana: Drosed
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasztet belgijski drobiowo-wieprzowy. Konserwa sterylizowana.
Marka: Drosed
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +4°C do +25°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
816 kJ/197 kcal
tłuszcz
16,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 6,0 g
węglowodany
2,4 g
w tym cukry
0,6 g
białko
8,3 g
sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, wątroba z kurcząt 24%, tłuszcz wieprzowy 18%, serca z kurcząt 12%, skórki z kurcząt 6%, cebula, kasza manna (z PSZENICY), MLEKO w
proszku, sól, mieszanka przyprawowa ''Belgijska'' (warzywa suszone (marchew, pasternak, cebula, pietruszka liść, cykoria), hydrolizat białka kukurydzianego,
maltodekstryna, wzmacniacz smaku: E 621), białko SOJOWE, przyprawy, cukier, przeciwutleniacz: E 316, serwatka w proszku (z MLEKA), substancja
konserwująca: E 250

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: polecane przez specjalistę od drobiu, z dodatkiem wątróbki, zdecydowany smak

Diamant-Cukier trzcin. nieraf. Dry Demerara w sasz. 200x5g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1206 g
Marka standaryzowana: Diamant

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier trzcinowy nierafinowany Dry Demerara w saszetkach
Marka: Diamant
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnie wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna
1700 kJ (400 kcal)
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Węglowodany
100 g
w tym cukry
100 g
Białko
0g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Urbanek - Ogórki kwaszone drobna kostka. Produkt pasteryzowany 360/230 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 566 g
Marka standaryzowana: Urbanek
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórki kiszone drobna kostka. Produkt pasteryzowany.
Marka: Urbanek
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g produktu
28 kJ / 7 kcal

Tłuszcz

<0,5 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g
Węglowodany
0,9 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
0,7 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ogórki, woda, sól, mieszanka przypraw

Przechowywanie i stosowanie

MONINI - Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia 500ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 776 g
Opis produktu: Najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych. - przyjemny, świeży
zapach i delikatny smak. - uniwersalność użycia: nadaje się zarówno do doprawiania jak i gotowania. - idealna do ryb, owoców morza, do przygotowania
sosów i majonezu.
Marka standaryzowana: Monini
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Delicato
Pochodzenie: Wyprodukowano z oliwek zebranych i tłoczonych w Unii Europejskiej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia
Marka: Monini
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane

Przechowywanie: Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. Zakręcić butelkę po użyciu. W niskiej temperaturze może zmętnieć bez
zmian dla jakości.
Wartości odżywcze w 100 ml produktu
Wartość Energetyczna3404 kJ
Wartość Energetyczna828 kcal
Tłuszcz w tym:
92 g
kwasy nasycone
14 g

jednonienasycone

69 g

wielonienasycone
Węglowodany
w tym cukry:
Błonnik
Białko
Sól
Witamina E

9g
0g
0g
0g
0g
0g
17 mg*

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Monster - Napój energetyczny bez cukru 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 512 g
Opis produktu: Niektórych nie da się zadowolić. Jak tylko dostaną to, czego chcieli, chcą więcej. Nasi zawodnicy i Monster Girls niczym się w tej kwestii nie
różnią... i ostatnio zaczęli dawać nam wskazówki. Poprosili nas o nowy napój Monster. Nieco mniej słodki, lżejszy w smaku i bez kalorii, ale z pełnym
ładunkiem naszej mieszanki Monster Energy. I oto jest Monster Energy Ultra.

Marka standaryzowana: Monster
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Energy
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyczny z tauryną, żeń-szeniem, kofeiną, L-karnityną, z dodatkiem witamin z
grupy B. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Monster
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią oraz osób wrażliwych na kofeinę (30 mg/100 ml). Konsumuj odpowiedzialnie.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Energia
10 kJ (2 kcal)
Węglowodany
0,9 g
w tym cukry
0g
Sól
0,20 g
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka.
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) Witaminy
w 100 ml (%**)
Niacyna
8,5 mg (53%)
Kwas pantotenowy
4,2 mg (70%)
Witamina B6
0,8 mg (57%)
Witamina B12
2,5 µg (100%)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia
w 500 ml (%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, kwas: kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości: cytryniany sodu, aromaty, wyciąg z
korzenia żeń-szenia (0,08%), substancje słodzące: sukraloza, Acesulfam K, kofeina (0,03%), substancje konserwujące: kwas sorbowy, kwas
benzoesowy, L-winian L-karnityny (0,015%), witamina: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12, chlorek sodu, Dglukuronolakton, wyciąg z nasion guarany (0,002%), inozytol
Informacje o dodatkach: Zawiera substancje słodzące.

Przechowywanie i stosowanie
Informacje dot stylu zycia cd: Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób obciążonych wzmożonym
wysiłkiem umysłowym i fizycznym.

Actuel - Trąbki urodzinowe Stars, 6 sztuk
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Trąbki urodzinowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT ŚWIECZK DEKOR 6SZT STARS Świeczki urodzinowe w gwiazdki
Opis Produktu
Opis produktu: Świeczki urodzinowe w gwiazdki
Rozszerzona nazwa produktu: Świeczki urodzinowe w gwiazdki
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Świeczki urodzinowe w gwiazdki
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 świeczek

Przechowywanie i stosowanie

)ACT ŚWIECZKA GRAJĄCA BIAŁA Świeczka urodzinowa. Grająca kolor Biały
Opis Produktu
Opis produktu: Bateria w zestawie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Świeczka grająca

Marka: Actuel
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Bateria niewymienna. Zużyty sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z odpadami z
gospodarstwa domowego. Produkt należy oddać do właściwego punktu selektywnej zbiórki. Informacje na temat recyklingu można uzyskać
w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 świeczka

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Orzechy nerkowca 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać SEZAM, SELER, ORZESZKI arachidowe i inne ORZECHY

Jednostka opisowa: kg
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochodzenia orzechów: Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy nerkowca
Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY nerkowca

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Słonecznik łuskany 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać śladowe ilości SEZAMU, SELERA, ORZESZKI ARACHIDOWE I INNE ORZECHY

Jednostka opisowa: kg
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochodzenia surowca, zależny od partii towaru.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Słonecznik łuskany
Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: słonecznik łuskany

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Orzechy włoskie łuskane 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać śladowe ilości SEZAMU, SELERA, ORZECHÓW ARACHIDOWYCH i innych ORZECHÓW.

Jednostka opisowa: kg
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochodzenia orzechów: Mołdawia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy włoskie łuskane
Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY WŁOSKIE łuskane

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pestki dyni bez łupiny 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: zależny od partii towaru

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pestki dyni bez łupiny
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Po otwarciu
zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2369 kJ / 572 kcal
Tłuszcz
46 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,5 g
Węglowodany
13 g
- w tym cukry
11 g
Błonnik
5,3 g
Białko
25 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pestki dyni

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ziarna słonecznika łuskane 80g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano i/lub zapakowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ziarna słonecznika łuskane
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Po otwarciu
zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni.
Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna
2396 kJ / 577 kcal
Tłuszcz
44 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,4 g
Węglowodany
19 g
- w tym cukry
2,3 g
Błonnik
6g
Białko
24 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziarna słonecznika łuskane

Przechowywanie i stosowanie

Talerze papierowe. jednorazowe
Opis Produktu
Opis produktu: Średnica 23 cm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Europie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Talerze papierowe, jednorazowe
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 50 talerzy

Przechowywanie i stosowanie

Actuel- Talerze jednorazowe 13 x 20 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary 13 x 20 cm

Podmarka: Green
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tacki tekturowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

)ACT MISKA DO SAŁ.TRAN RE 18CM Miska plastikowa 18 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Plastikowa miska o średnicy górnej krawędzi 20 cm, średnicy dolnej krawędzi 9 cm oraz głębokości 9 cm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Turcji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miska plastikowa
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT MISK.DO SAŁ.TRANS.24CM Miska plastikowa 24 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Plastikowa miska o średnicy górnej krawędzi 24 cm, średnicy dolnej krawędzi 11,5 cm oraz głębokości 11 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Turcji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miska plastikowa

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT WIDEL DREW MINI 20SZT Drewniane miniwidelczyki
Opis Produktu
Podmarka: Green
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Drewniane miniwidelczyki

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 szt.

Przechowywanie i stosowanie

)ACT MIS.14CM 500ML TRANS. Miska plastikowa średnica 14 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Plastikowa miska o pojemności 500 ml, średnicy górnej krawędzi 14 cm, średnicy dolnej krawędzi 6 cm oraz głębokości 7 cm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Turcji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miska plastikowa
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Actuel- Kieliszki do wina. plastikowe. Do wielokrotnego użytku
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność 170 ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kieliszki do wina, plastikowe. Do wielokrotnego użytku

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 4 Kieliszki

Przechowywanie i stosowanie

Daktyle - Świeże daktyle opakowanie 500g
Opis Produktu
Opis produktu: Świeże daktyle. Wyjątkowe daktyle pełne doskonałego smaku. Brak konserwantów i tradycyjny sposób zbiorów sprawiają, że każdy owoc jest
wspaniałym, czystym darem natury. Tak smakuje Orient.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Daktyle 500g

Marka: Złota Palma
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1263 kJ/ 70 Kcal
Tłuszcz
0,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
71,83 g
- w tym cukry
64,89 g
Białko
1,97 g
Sól
0,58 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Daktyle

Przechowywanie i stosowanie

ActuelKieliszki do szampana 140 mlx 4 szt. Wielokrotnego użytku
Opis Produktu
Opis produktu: Plastikowe kieliszki do szampana do wielokrotnego użytku o pojemności 140 ml

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastikowe kieliszki do szampana
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 4 szt.

Przechowywanie i stosowanie

)ACT SZKL.DO PIWA 400ML Szklanka do piwa 400 ml.Wielokrotnego użytku

Opis Produktu
Opis produktu: Plastikowa szklanka o pojemności 400 ml

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Turcji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastikowa szklanka
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Cukier trzcinowy nierafinowany demerara 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Do słodzenia i nie tylko!
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Mauritius, Belize
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier trzcinowy nierafinowany typ: Dry Demerara
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, najlepiej w zamkniętym pojemniku
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1690 kJ/ 398 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
99,4 g
- w tym cukry
99,4 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier trzcinowy nierafinowany typ Dry Demerara

Przechowywanie i stosowanie

Talerze papierowe jednorazowe. średnica 15 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Średnica talerzyka - 15 cm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Talerzyki tekturowe
Marka: Produkt marki Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 50 talerzyków

Przechowywanie i stosowanie

)PP KUBECZ 200ML 50 SZT PAP Kubeczki papierowe jednorazowe poj 200 ml

Opis Produktu
Opis produktu: Jednorazowe, tekturowe kubki o pojemności 195 ml

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Turcji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kubki papierowe jednorazowe
Marka: Produkt marki Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 50 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Mieszko - Cherrissimo praliny w puszce 285 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 606 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może
zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Mieszko
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Cherrisimo Supreme

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Praliny z wiśnią w alkoholu w czterech smakach: z dodatkiem białego wina, z dodatkiem rumu, z
dodatkiem amaretto, z dodatkiem soku z wiśni.
Marka: Mieszko
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol: nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży. Pomimo największych starań
związanych z kontrolą jakości wiśnia może zawierać pestkę.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
energia
1787 kJ / 427 kcal
tłuszcz w tym
21 g
- kwasy tłuszczowe nasycone13 g
węglowodany w tym
56 g
- cukry
55 g
białko
3g
sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada (50%) [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz roślinny (palmowy, shea, sal, z ziarna mango) w zmiennych
proporcjach, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY (z SOI) i E 476; stabilizator: E 492, aromat], cukier,
wiśnia w alkoholu (13%) (wiśnia, alkohol etylowy, woda), syrop glukozowy, alkohol etylowy (1,6%), amaretto (0,3%), wino białe (0,3%),
rum (0,2%), koncentrat soku wiśniowego (0,1%), stabilizator: inwertaza, aromaty, substancja zagęszczająca: agar, Czekolada - masa
KAKAOWA minimum 43%, Czekolada oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Cukierki krówki śmietankowe 250g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać SOJĘ, NASIONA SEZAMU, ZBOŻA zawierające GLUTEN, DWTUTLENEK SIARKI, ORZESZKI ARACHIDOWE
i inne ORZECHY.
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Muu! Krówki Śmietankowe
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Pomadki mleczne niekrystaliczne, śmietankowe
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartość energetyczna
w 100 g
Wartości odżywcze
1679 kJ / 397 kcal
Tłuszcz
7g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,9 g
Węglowodany
79 g
- w tym cukry
67 g
Białko
4,5 g
Sól
0,16 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, syrop glukozowy, MLEKO pełne w proszku 14%, ŚMIETANKA w proszku 4%, MASŁO 2%, aromat.

Przechowywanie i stosowanie

Ogórek długi sztuka BIO
Opis Produktu
Opis produktu: Kaliber: 300-400 G

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórek długi sztuka BIO
Marka: Nijar Green

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cosmia - Gąbka blender ujednolicenie i korekta
Opis Produktu
Opis produktu: Za pomocą dolnej części gąbki, wyrównać odcień używając podkładu, kremu lub pudru. Za pomocą końcówki gąbki, skorygować
niedoskonałości skóry, używając produktu przeciwzmarszczkowego lub podkładu. Używać do podkładu, kremu, pudru lub produktu przeciwzmarszczkowego.
Informacje dot stylu zycia: zgodnie z prawem europejskim zabraniającym przeprowadzania testów na zwierzętach (prawo z dnia 11 września 2014 r.), Cosmia
nie przeprowadza żadnych testów na zwierzętach w celu opracowania swoich produktów
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: gąbka blender ujednolicenie i korekta
Marka: Cosmia

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cosmia - Pędzelek do kredki do oczu
Opis Produktu
Opis produktu: efekt graficzny i precyzyjne nakładanie Używać z kredką do oczu w płynie lub kremem. Używać z kredką do oczu.
Informacje dot stylu zycia: zgodnie z prawem europejskim zabraniającym przeprowadzania testów na zwierzętach (prawo z dnia 11 września 2014 r.), Cosmia
nie przeprowadza żadnych testów na zwierzętach w celu opracowania swoich produktów
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: pędzelek do kredki do oczu efekt graficzny i precyzyjne nakładanie

Marka: Cosmia

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cosmia - Pędzelek do ust
Opis Produktu
Opis produktu: Używać ze szminką, aby dokładnie podkreślić kontur warg i wyrównać kolor.
Informacje dot stylu zycia: zgodnie z prawem europejskim zabraniającym przeprowadzania testów na zwierzętach (prawo z dnia 11 września 2014 r.), Cosmia
nie przeprowadza żadnych testów na zwierzętach w celu opracowania swoich produktów

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: pędzelek do ust definiowanie precyzyjne nakładanie
Marka: Cosmia

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cosmia - Pędzelek do podkładu
Opis Produktu
Opis produktu: łatwe nakładanie, ujednolicenie Używać z podkładem lub kremem, aby wyrównać nałożony makijaż.
Informacje dot stylu zycia: zgodnie z prawem europejskim zabraniającym przeprowadzania testów na zwierzętach (prawo z dnia 11 września 2014 r.), Cosmia
nie przeprowadza żadnych testów na zwierzętach w celu opracowania swoich produktów

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: pędzelek do podkładu łatwe nakładanie, ujednolicenie
Marka: Cosmia

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Słodka śmietanka 30% do deserów i zup 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 416 g
Marka standaryzowana: Piątnica

Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Słodka śmietanka do ubijania, do deserów, zup i innych celów kulinarnych. Pasteryzowana.
Marka: Piątnica
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1 °C do +6 °C. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
1204 kJ/292 kcal
Tłuszcz
30 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
3,3 g
w tym cukry
3,3 g
Białko
2,2 g
Sól*
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: śmietanka pasteryzowana, stabilizator: karagen

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: do ubijania, do zup

President - Ser pleśniowy Camembert lekki 120g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 130 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać
Marka standaryzowana: Président
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Mleko pochodzi z UE.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Camembert lekki.
Marka: Président
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
821 kJ / 197 kcal
Tłuszcz
12 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone8,2 g
Węglowodany
<0,5 g
W tym cukry
<0,5 g
Białko
22 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: częściowo odtłuszczone MLEKO pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, podpuszczka mikrobiologiczna, bakterie
fermentacji MLEKOWEJ, Penicillium candidum

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tylko 12 % tłuszczu

Colgate - Szczoteczka do zębów 360 średnia
Opis Produktu
Opis produktu: Szczoteczka do zębów z zróżnicowaną długością włókien i gumkami polerujacymi zęby. Usuwa bakterie z 4 stref - zębów,
policzków, języka i dziąseł.
Marka standaryzowana: Colgate
Jednostka opisowa: ea

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Colgate
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Przygotowanie i stosowanie: Stomatolodzy i higieniści rekomendują wymianę szczoteczki do zębów co 3 miesiące.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Średnia twardoość włókien, Usuwa z jamy ustnej ponad 151% więcej bakteriiw porównaniu ze szczotkowaniem samych zębów
regularną szczoteczką z równymi włóknami, 4 strefy usuwania bakterii - zęby, policzki, język i dziąsła, Miękkie mikro czyszczenie języka,
Innowacyjny uchwyt dla maksymalnego komfortu szczotkowania, Delikatny żelowy uchwyt na kciuk
Dodatkowe informacje: Szczoteczka do zębów Colgate 360 Whole Mouth Clean. Czyści więcej niż tylko zęby. Powierzchnia czyszcząca
język i wewnętrzną stronę policzków. Usuwa z jamy ustanej ponad 151% więcej bakterii*. . Specjalnnie zaprojektowane włókna
szczoteczki o zróżnicowanej długości i gumkami polerującymi zęby dla lepszego czyszczenia 4 stref jamy ustnej tj. - Zębów. - Języka. Wewnętrznej strony policzków. - Dziąseł. Włókna pomagające czyścić powierzchnię międzyzębową i obszar wzdłuż linii dziąseł. . Gumki
polerują zęby aby pozostawić je gładkie i lśniące. . Dodatkowo szczoteczka zaprojektowana dla maksymalnego komfortu podczas
szczotkowania: . - Ergonomiczna rączka dla maksymalnego komfortu szczotkowania. - Delikatny żelowy uchwyt na kciuk. Colgate w trosce
o środowisko. . Opakowanie szczoteczki w 50% zawiera surowce pochodzące z recyklingu. . Rączka szczoteczki w 25% wykonana z
materiałów pochodzących z recyklingu. . *W porównaniu ze szczotkowaniem samych zębów regularną szczoteczką z równymi włóknami.

Pure Plus - Napój z aloesem o smaku mango 0.5L
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 570 g
Marka standaryzowana: Pure Plus
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Premium My Aloe
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia: Korea Południowa.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Korea (Republika Korei)

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pure Plus
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3 dni.
Wartości odżywcze
w 100 ml
wartość energetyczna
163 kJ / 39 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
10 g
w tym cukry
10 g
białko
0g
sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok z cząstkami miąższu aloesu 30%, cukier trzcinowy, aromaty, koncentrat soku z mango 0,1%, regulatory
kwasowości: kwas cytrynowy, MLECZAN wapnia, cytryniany sodu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, barwnik: karoteny,
stabilizator: guma gellan
Przygotowanie i stosowanie: Schłodzony smakuje najlepiej. Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.pure-plus.eu. www.allcor.pl. nongmoproject.org.

Dolina Czerska - Sok jabłkowy słodkow kwaśny 3 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 3300 g
Opis produktu: Nasz sok uzyskiwany jest za pomocą tradycyjnej technologii tłoczenia na zimno. Po wyciśnięciu jest jedynie lekko
pasteryzowany, aby nadać mu trwałość. Dłuższy okres przydatności do spożycia jest także możliwy dzięki specjalnemu opakowaniu, tzw.
Bag-in-Box, składającego się z kartonu i elastycznego worka z zaworem (kranem), który nie wpuszcza do środka powietrza.
Marka standaryzowana: Dolina Czerska
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tłoczony sok jabłkowy, naturalnie mętny. Pasteryzowany.
Marka: Dolina Czerska
Przechowywanie: Mętność i osad są zjawiskiem naturalnym. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu spożyć w ciągu
14 dni (przy całkowitym, stałym zalaniu kranika sokiem).
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna (energia)
195 kJ / 46 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
błonnik
0g
białko
0g
sól
0g
* referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) Wartość odżywcza w porcji 250 ml

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% sok jabłkowy
Przygotowanie i stosowanie: Zawiera naturalnie występujące cukry. Smak i barwa zależy od odmiany oraz stopnia dojrzałości owoców.
Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: NFC nie z zagęszczonego soku
Dodatkowe informacje: www.dolinaczerska.pl.

Auchan - Sezamki z miodem 27g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ARACHIDOWE I INNE ORZECHY.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sezamki z miodem.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
2170 KJ/ 519 Kcal
Tłuszcz
29 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,6 g
Węglowodany
50 g
- w tym cukry
31 g
Białko
13 g
Sól
0,16 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziarno SEZAMOWE 49%, syrop glukozowy, cukier, miód 5%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sezamki z orzechami arachidowymi 27g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać inne ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sezamki z orzechami arachidowymi
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2102 kJ/ 502 Kcal
Tłuszcz
25 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,7 g
Węglowodany
56 g
- w tym cukry
37 g
Białko
13 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Syrop glukozowy, ziarno SEZAMOWE (24,5%), ORZESZKI ARACHIDOWE (24,5%), cukier

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chałwa sezamowa z żurawiną 60g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, MLEKO i SOJĘ

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chałwa sezamowa z żurawiną
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2185 kJ/ 524 Kcal
Tłuszcz
31 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,6 g
Węglowodany
48 g
- w tym cukry
29 g
Białko
12 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga SEZAMOWA (49%), syrop glukozowy, cukier, żurawina (9%) (żurawina, cukier, olej słonecznikowy), emulgator:
E471, ekstrakt z korzenia mydlnicy, białko JAJA w proszku, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chałwa sezamowa czekoladowa 60g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY i MLEKO

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chałwa sezamowa czekoladowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2145 kJ/ 514 Kcal
Tłuszcz
29 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,6 g
Węglowodany
50 g
- w tym cukry
30 g
Białko
12 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga SEZAMOWA (41%), syrop glukozowy, cukier, czekolada (8%) (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy,
emulgatory: lecytyny (z SOI) i E476, aromat), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: E471, ekstrakt z korzenia mydlnicy,
białko JAJA w proszku, aromat. Masa kakaowa w czekoladzie minimum 35%

Przechowywanie i stosowanie

Herbal Care - Kąpiel odświeżająca sosna himalajska z miodem 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Pielęgnuje i ożeźwia, nadaje skórze miękkości w 95% pochodzenia naturalnego. Zawiera 8 składników aktywnych

Informacje dot stylu zycia: Preparat testowany dermatologicznie
Uzytkowanie i przechowywanie: Zalecany czas trwania kąpieli ok. 20 minut. Jeśli nie masz tyle czasu, użyj płynu do mycia ciała pod
prysznicem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: 25ml płynu wlej do wanny pod strumień ciepłej wody

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kąpiel odświeżająca sosna himalajska z miodem manuka do każdego rodzaju skóry
Marka: Herbal Care
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Polyquaternium-7, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Sodium Chloride, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Mel Extract, Panthenol, Pinus Sylvestris (Pine) Oil, Avena Sativa Kernel Extract, PEG60 Hydrogenated Castor Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cocamide DEA, Citric Acid, Caramel, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), Eugenol,
Limonene, Linalool

Przechowywanie i stosowanie

Lirene - Skarpetki złuszczające 17 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Skarpetki złuszczające. Profesjonalny zabieg do samodzielnego wykonania w domu, zapewniający efektywne usunięcie martwego naskórka i
intensywne wygładzenie skóry stóp. Maseczka w formie gotowych do użycia, nasączonych skarpetek zawiera 7,5% kompleksu kwasów owocowych (mlekowego i
glikolowego), które efektywnie stymulują proces eksfoliacji obumarłego naskórka, wspomagając odnowę skóry stóp. Intensywne działanie złuszczające maseczki
trwa 7 - 10 dni po zastosowaniu. Zawarty w maseczce bogaty zestaw składników aktywnych pielęgnuje skórę w czasie i po zakończeniu zabiegu. Urea nawilża i
reguluje proces rogowacenia, wyciąg z trawy azjatyckiej oraz olejek kokosowy regenerują i zmiękczają stwardniałą skórę. Kwas salicylowy w połączeniu z
ekstraktem z miodu i afrykańskiego czerwonokrzewu (Rooibos) działają kojąco na świeżo złuszczoną skórę. Potwierdzona skuteczność*:. skutecznie usuwa
martwy naskórek 81%. zmiękcza stwardniałą skórę 85%. nadaje stopom gładkość i delikatność 78%. *Test IN VIVO - ocena po 1 użyciu produktu.
Maksymalny rozmiar skarpetek: 41. Testowano dermatologicznie.

Marka standaryzowana: Lirene
Pochodzenie: Korea
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Korea (Republika Korei)

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lirene
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: PRZECIWWSKAZANIA: Wyłącznie do użytku zewnętrznego, do stosowania wyłącznie na stopach.
Nie stosować u osób chorych na cukrzyce, grzybice, egzemę, na skaleczoną lub podrażnioną skórę, a także na skórę po poparzeniu
słonecznym. Produkt zawiera kwasy AHA, nie stosować w przypadku uczulenia na te substancje oraz na jakiekolwiek inne składniki
kuracji. W przypadku szczególnie wrażliwej skóry przed aplikacją skarpetek śródstopie oraz skórę miedzy palcami posmarować wazeliną
lub tłustym, odżywczym kremem. Przed aplikacją wykonać próbę alergiczną: nanieść niewielką ilość płynu na skórę. W przypadku
podrażnienia nie stosować na stopy. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Przemyć oczy wodą jeżeli produkt dostanie się do
oczu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać ekspozycji na promienie słoneczne oraz niską/wysoką temperaturę przez
kilka dni po użyciu produktu. Należy pamiętać, że silne działanie złuszczające kwasów owocowych może powodować rozpuszczenie
lakieru do paznokci, w tym lakieru hybrydowego.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Alcohol Denat.Water (Aqua), Lactic Acid, Urea, ISOPROPYL Alcohol, Glycolic Acid, Propylene Glycol, Betaine, Citrus
Limon (Lemon) Fruit Extract, Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract, Saccharum Officinarum (Sugar
Cane) Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Extract, Aspalathus Linearis Extract,
Imperata Cylindrica Root Extract, Honey Extract, Rosa Canina Fruit Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, HYDROXYETHYLCELLULOSE, Sodium Citrate, Salicylic Acid, PEG-60 Hydrogenated Castor
Oil, Menthol, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA, Parfum, Limonene
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia kuracji:, 1. Umyć i osuszyć skórę stóp. 2. Rozerwać saszetkę z maseczką w miejscu nacięcia,
wyjąć i rozłożyć skarpetki. Każdą skarpetkę otworzyć w górnej części poprzez rozdzielenie zgrzewu. 3. Skarpetki założyć na stopy,
pozostawić na ok. 40 - 60 minut. W przypadku wystąpienia mrowienia, pieczenia, świądu, zaczerwienienia przerwać zabieg i umyć stopy.
4. Po zdjęciu skarpetek stopy opłukać wodą. 5. Proces złuszczania rozpocznie się naturalnie po ok. 5-7 dniach od użycia i trwa 7-10 dni w

zależności od grubości odcisków i zrogowaceń. W tym czasie nie należy złuszczać skóry mechanicznie ani używać innych preparatów
złuszczających. Zaleca się moczenie stóp w ciepłej wodzie oraz stosowanie odżywczych kremów do stóp. 6. Maseczkę należy stosować
nie częściej niż raz na miesiąc.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: profesjonalny zabieg do domowego użytku, 4% ekstrakty owocowe, 2,5% urea, Oil Care: olejek kokosowy, olejek z róży, olejek z
oliwek, ekstrakt z miodu, stopy bez zgrubień, nasączone skarpetki gotowe do użycia, 7,5% kwasy mlekowy i glikolowy, Twoje ulubione
skarpetki w nowym opakowaniu, usuwa martwy naskórek, efekt miękkich, zadbanych stóp, max. rozmiar 41

Lirene - Rękawiczki regenerujące
Opis Produktu
Opis produktu: Rękawiczki regenerujące. Profesjonalny zabieg w dwóch krokach do samodzielnego wykonania w domu:. 1. Intensywnie
wygładzający peeling kwasowy typu gommage. 2. Regenerująca maseczka w formie nasączonych rękawiczek. Krok 1. Peeling gommage
zawiera złuszczające kwasy owocowe. Zastosowany przed nałożeniem maseczki, wygładza i oczyszcza skórę z obumarłego naskórka,
ułatwiając wchłanianie składników aktywnych, zawartych w maseczce. Formuła kosmetyku w kontakcie ze skórą zmienia się w delikatny,
„rolujący się” na skórze peeling. Zawarte w składzie kwasy AHA, pochodzące z ekstraktów z jabłka i owoców cytrusowych, efektywnie
złuszczają i odnawiają skórę, przygotowując ją na działanie maseczki. Krok 2. Regenerująca maseczka (dolna część saszetki). Dzięki
zawartości bogatej kompozycji składników odżywczo-nawilżających (21% zawartości kompleksu regenerującego, w tym masło Shea,
allantoina, olejek makadamia i 3% urea), przynosi natychmiastowa ulgę szorstkiej i spierzchniętej skórze, przywracając dłoniom miękkość i
delikatność. Maseczka koi podrażnienia oraz sprzyja łagodzeniu mikrouszkodzeń, powstałych na skutek przesuszenia naskórka.
Potwierdzona skuteczność*:. skóra nawilżona i miękka w dotyku 91%. intensywne wygładzenie 91%. eliminacja szorstkości i
spierzchnięcia 91%. *Test IN VIVO - ocena po 1 uzyciu produktu. Testowano dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Lirene
Pochodzenie: Korea
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Korea (Republika Korei)

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lirene
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: PRZECIWWSKAZANIA:. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na skaleczoną lub
podrażnioną skórę, a także skórę po poparzeniu słonecznym. Produkt zawiera kwasy AHA, nie stosować w przypadku uczulenia na te
substancje oraz na jakiekolwiek inne składniki kuracji. Unikać kontaktu z oczami. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci,
unikając ekspozycji na promienie słoneczne oraz niską/wysoką temperaturę.

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Intensywnie wygładzający peeling kwasowy typu gommage: Aqua (Water), PEG-8, Cellulose, Dipropylene Glycol, Glycerin,
Alcohol Denat., Sodium Hyaluronate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract, Saccharum Officinarum
(Sugar Cane) Extract, Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit
Extract, Allantoin, Beta-Glucan, Dosodium EDTA, Carbomer, Tromethamine, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Chlorophenesin, 1,2Hexanediol, Propanediol, Caprylyl Glycol, Illicium Verum (Anise) Fruit Extract, Phenoxyethanol, Parfum, Limonene, Regenerująca maseczka
w formie nasączonych rękawiczek: Aqua (Water), Glycerin, Mineral Oil, Urea, POLYSORBATE 60, Cetearyl Alcohol, Petrolatum,
Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Butylene Glycol, Cymbopogon Schoenanthus Extract,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, MACADAMIA Ternifolia Seed Oil, Behenyl Alcohol, Dimethicone,
Polyacrylate-13, Polyisobutene, POLYSORBATE 20, Sorbitan Isostearate, Carbomer, Triethanolamine, Tocopheryl Acetate, Allantoin,
Panthenol, Dipotassium Glycyrrhizate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Tropolone, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Disodium
EDTA, Parfum, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia kuracji:, 1. Oderwać górną część saszetki z peelingiem i rozerwać wzdłuż perforacji. Nakładać
kosmetyk na oczyszczoną, wilgotną skórę dłoni, wmasować okrężnymi ruchami przez ok. 1 minutę, a następnie spłukać. Efekt „rolowania
się" peelingu jest naturalną cechą produktu. 2. Po użyciu peelingu skórę dłoni osuszyć ręcznikiem. 3. Rozerwać saszetkę z maseczką w
miejscu nacięcia, wyjąć i rozłożyć rękawiczki. Każdą rękawiczkę otworzyć w górnej części poprzez rozdzielenie zgrzewu. 4. Rękawiczki
założyć na dłonie, pozostawić na ok. 30 minut. 5. Po zdjęciu rękawiczek pozostałość kosmetyku wmasować w skórę dłoni.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dwustopniowy zabieg wygładzający peeling + maseczka, 21% kompleks regenerujący, 3% urea, D-pantenol, allantoina, aksamitne
dłonie, nasączone rękawiczki gotowe do użycia, Oil Care - makadamia i shea, Twoje ulubione rękawiczki w nowym opakowaniu, 1. Peeling:
złuszcza martwy naskórek, wygładzając dłonie, 2. Maseczka: natychmiastowa ulga dla szorstkiej skóry, długotrwałe odżywienie, efekt
miękkich i delikatnych dłoni

Auchan - Chałwa sezamowa o smaku waniliowym 250g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Proukt może zawierać: ORZESZKI ARACHIDOWE, inne ORZECHY, MLEKO i SOJĘ
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chałwa sezamowa o smaku waniliowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna
2211 kJ/ 530 Kcal
Tłuszcz
31 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
28 g
Białko
13 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga SEZAMOWA 49%, syrop glukozowy, cukier, emulgator (E471), białko JAJA w proszku, ekstrakt z korzenia
mudlnicy, naturalny aromat waniliowy, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Cif - Mleczko do czyszczenia lemon 780g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 822 g

Opis produktu: Mleczko Cif z mikrokryształkami - Najlepsza formuła mleczka Cif. Usuwa 100% większości spotykanych domowych
zabrudzeń dla 100% pięknie czystych powierzchni, łatwiej niż kiedykolwiek. Mleczko wnika i usuwa całkowicie najbardziej oporny brud
jak: przypieczony tłuszcz, przypalone jedzenie, plamy z kamienia w łazience; jego nowa konsystencja wymaga mniej spłukiwania, dlatego
możesz cieszyć się perfekcyjną lśniącą czystością już teraz.
Marka standaryzowana: Cif
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Cream

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleczko z mikrokryształkami
Marka: Cif
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Cif Mleczko z mikrokryształkami Lemon. . Działa drażniąco na oczy. Zawiera Benzisothiazolinone.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. . W przypadku

utrzymywaniu się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja zapachowa,
Limonene, Benzisothiazolinone, Linalool, Geraniol
Przygotowanie i stosowanie: Przeczytaj zalecenia przed użyciem. , Sposób użycia: Nanieść na wilgotną ściereczkę lub bezpośrednio na
czyszczoną powierzchnię. Po wyczyszczeniu dokładnie spłukać. Zalecenia: Mleczko do czyszczenia powierzchni twardych. Nie połykać.
Nie używać na linoleum, tekstyliach, dywanach, przedmiotach ze skóry, literach i symbolach urządzeń, unikać przedłużonego kontaktu z
powierzchniami malowanymi i aluminium. Na powierzchniach i materiałach delikatnych, niestandardowych, malowanych, plastiku i
aluminium przetestować na mało widocznej powierzchni, natychmiast po użyciu spłukać. Unikać silnego szorowania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mniej spłukiwania, ta sama moc czyszczenia*, usuwa 100% zabrudzeń**, 100% lśniącej czystości, * w porównaniu do poprzedniej
formuły mleczka Cif, ** przetestowany na modelowych zabrudzeniach i powierzchniach w kuchni i w łazience
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu.

Cif - Mleczko do czyszczenia Pink Flowers 780g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 822 g
Opis produktu: Mleczko Cif z mikrokryształkami - Najlepsza formuła mleczka Cif. Usuwa 100% większości spotykanych domowych
zabrudzeń dla 100% pięknie czystych powierzchni, łatwiej niż kiedykolwiek. Mleczko wnika i usuwa całkowicie najbardziej oporny brud
jak: przypieczony tłuszcz, przypalone jedzenie, plamy z kamienia w łazience; jego nowa konsystencja wymaga mniej spłukiwania, dlatego
możesz cieszyć się perfekcyjną lśniącą czystością już teraz.
Marka standaryzowana: Cif
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Cream

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleczko z mikrokryształkami
Marka: Cif
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Cif Mleczko z mikrokryształkami Pink Flowers. Działa drażniąco na oczy. Zawiera
Benzisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W PRZYPADKU

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać. W przypadku utrzymywaniu się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja zapachowa,
Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzisothiazolinone, Limonene, Amyl Cinnamal
Przygotowanie i stosowanie: Przeczytaj zalecenia przed użyciem. , Sposób użycia: Nanieść na wilgotną ściereczkę lub bezpośrednio na
czyszczoną powierzchnię. Po wyczyszczeniu dokładnie spłukać. , Zalecenia: Mleczko do czyszczenia powierzchni twardych. Nie połykać.
Nie używać na linoleum, tekstyliach, dywanach, przedmiotach ze skóry, literach i symbolach urządzeń, unikać przedłużonego kontaktu z
powierzchniami malowanymi i aluminium. Na powierzchniach i materiałach delikatnych, niestandardowych, malowanych, plastiku i
aluminium, przetestować na mało widocznej powierzchni, natychmiast po użyciu spłukać. Unikać silnego szorowania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mniej spłukiwania, ta sama moc czyszczenia*, usuwa 100% zabrudzeń**, 100% lśniącej czystości, * w porównaniu do poprzedniej
formuły mleczka Cif, ** przetestowany na modelowych zabrudzeniach i powierzchniach w kuchni i w łazience
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu.

Cif - Mleczko do czyszczeniaLila Flowers 780g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 822 g
Opis produktu: Mleczko Cif z mikrokryształkami - Najlepsza formuła mleczka Cif. Usuwa 100% większości spotykanych domowych
zabrudzeń dla 100% pięknie czystych powierzchni, łatwiej niż kiedykolwiek. Mleczko wnika i usuwa całkowicie najbardziej oporny brud
jak: przypieczony tłuszcz, przypalone jedzenie, plamy z kamienia w łazience; jego nowa konsystencja wymaga mniej spłukiwania, dlatego
możesz cieszyć się perfekcyjną lśniącą czystością już teraz.
Marka standaryzowana: Cif
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Cream

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleczko z mikrokryształkami
Marka: Cif
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Cif Mleczko z mikrokryształkami Lila Flowers. Działa drażniąco na oczy. Zawiera

Benzisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać. W przypadku utrzymywaniu się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja zapachowa,
Benzisothiazolinone, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol
Przygotowanie i stosowanie: Przeczytaj zalecenia przed użyciem. , Sposób użycia: Nanieść na wilgotną ściereczkę lub bezpośrednio na
czyszczoną powierzchnię. Po wyczyszczeniu dokładnie spłukać. , Zalecenia: Mleczko do czyszczenia powierzchni twardych. Nie połykać.
Nie używać na linoleum, tekstyliach, dywanach, przedmiotach ze skóry, literach i symbolach urządzeń, unikać przedłużonego kontaktu z
powierzchniami malowanymi i aluminium. Na powierzchniach i materiałach delikatnych, niestandardowych, malowanych, plastiku i
aluminium, przetestować na mało widocznej powierzchni, natychmiast po użyciu spłukać. Unikać silnego szorowania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mniej spłukiwania, ta sama moc czyszczenia*, usuwa 100% zabrudzeń**, 100% lśniącej czystości, * w porównaniu do poprzedniej
formuły mleczka Cif, ** przetestowany na modelowych zabrudzeniach i powierzchniach w kuchni i w łazience
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu.

Z babcinej spiżarni - Kapusta czerwona 350g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: GORCZYCY i SELERA
Opis produktu: Przygotowany z miłością. Bez konserwantów
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kapusta czerwona. Produkt pasteryzowany
Marka: Z Babcinej spiżarni
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
119 kJ/ 28 Kcal

Tłuszcz

0,05 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
6,1 g
- w tym cukry
3,31 g
Białko
0,9 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czerwona kapusta blanszowana, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy

Przechowywanie i stosowanie

Z babcinej spiżarni - Buraczki domowe tarte 280g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać GORCZYCĘ i SELER.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Buraczki domowe tarte. Produkt pasteryzowany
Marka: Z babcinej spiżarni
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, a po otwarciu przechowywać w lodówce. Chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
129 kJ / 31 kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
6,5 g
- w tym cukry
5,3 g
Białko
1g

Sól

0,19 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Buraczki czerwone gotowane tarte 80%, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól kwasek cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Ehrmann- Deser mleczny czekoladowy wys biał high protein 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Ehrmann
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Niemczech.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser mleczny o smaku Czekoladowym z wysoką zawartością białka. Bez laktozy**. Bez glutenu.
Zawiera substancje słodzące. **Laktoza <0,01 g / 100 g.
Marka: Ehrmann
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Zamknięte opakowanie nie wymaga przechowywania w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
319 kJ (76 kcal)
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,0 g
Węglowodany
5,5 g
w tym cukry
4,0 g
Białko
10,0 g
Sól
0,12 g

-

-

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone, 8,5% BIAŁKA MLEKA (MLEKO), ŚMIETANKA, 1,8% KAKAO w proszku, 0,2% KAKAO w
proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia modyfikowana, LAKTOZA, substancje zagęszczające: karagen, E 466, substancje
słodzące: acesulfam-K, sukraloza, naturalny aromat
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej spożyć schłodzone.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 20 g białka per kubek

Ehrmann- Deser mleczny waniliowy wys biał hight protein200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Ehrmann
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Niemczech.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser mleczny waniliowy z wysoką zawartością białka. Bez laktozy**. Bez glutenu. Zawiera substancje
słodzące. **Laktoza <0,01 g / 100 g.
Marka: Ehrmann
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Zamknięte opakowanie nie wymaga przechowywania w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
319 kJ (76 kcal)
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,0 g
Węglowodany
5,5 g

w tym cukry
Białko
Sól

4,0 g
10,0 g
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone, 8,5% BIAŁKA MLEKA (MLEKO), ŚMIETANKA, skrobia modyfikowana, laktaza, substancje
zagęszczające: karagen, E 466, koncentrat krokoszka barwierskiego, substancje słodzące: acesulfam - K, sukraloza, naturalny aromat
waniliowy, naturalny aromat

Przechowywanie i stosowanie

Mlekovita - Serek twarogowy ze śmietanką bez laktozy 180g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 191 g

Logotypy stron trzecich cd: Certyfikowane Systemy ISO 9001, ISO 22000 Gwarancja Jakości
Zalecenia dla alergikow: Laktoza - Nie zawiera, Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek twarogowy ziarnisty ze śmietanką
Marka: Mlekovita
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko

w 100 g
406 kJ/97 kcal
5,0 g
3,0 g
2,0 g
2,0 g
11 g

Sól
0,70 g
Opakowanie 180 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
% RWS* w 100 g
Zawartość laktozy < 0,1 g/ 100 g.
5%
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). 7%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziarno TWAROGOWE, ŚMIETANKA, sól
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie

Polmarkus - Drożdże lwowskie 100g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Drożdże piekarskie prasowane

Marka: Polmarkus
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +10C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Drożdże Saccharomyces cerevisae. Nie zawiera GMO

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Garnier - Krem do rąk regenerujący. do skóry bardzo suchej 100 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 118 g
Opis produktu: Regenerujący krem do rąk. Intensywna Pielęgnacja:. - Alantoina, aby regenerować i pielęgnować wysuszoną i zniszczoną skórę dłoni. . Gliceryna, aby przeciwdziałać przesuszeniu i zapewnić warstwę ochronną. . Rezultat:. Stosowany regularnie krem do rąk Garnier Intensywna Pielęgnacja
łagodzi i odżywia zniszczoną skórę dłoni oraz przywraca jej miękkość i elastyczność. Garnier Intensywna Pielęgnacja to:. - Pierwszeństwo dla składników
pochodzenia naturalnego pozyskiwanych dzięki metodom, które pozwalają zachować jakość i czystość. - Produkty testowane dermatologicznie o udowodnionej
skuteczności.
Marka standaryzowana: Garnier
Jednostka opisowa: ml

Pochodzenie: Francja

Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krem do rąk regenerujący, do skóry bardzo suchej
Marka: Garnier

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua/Water, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter / Shea Butter, Glyceryl Stearate SE,
Dimethicone, Allantoin, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Caprylyl Glycol, CI 14700 / Red 4, Citral, Citric Acid, Citronellol, Eugenol,
Geraniol, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool, Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate, Parfum / Fragrance
Przygotowanie i stosowanie: Stosowanie:, Nakładać o każdej porze dnia, delikatnie masując. , Nie stosować na twarz.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: intensywna pielęgnacja bardzo suchej skóry, chroni i odżywia, z alantoiną, dłonie wysuszone, zniszczone, testowany
dermatologicznie

Cillit - Płyn do czyszczenia spray 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Nasz superskuteczny płyn Cillit Bang Zero kamienia szybko usuwa kamień, osady z mydła i brud. Formuła płynu tworzy
na powierzchni ochronną powłokę, która zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu*. Osady z kamienia znikają na długo! . Idealny do:
umywalek, wanien, kabin prysznicowych, kranów ze stali nierdzewnej, toalet, szkła, kafelków, ociekaczy. W czym tkwi nasza siła?.
Ulepszony spryskiwacz. Do 2 x większa moc i w 100% recyklingowany. Składniki czyszczące. Kwasy: cytrynowy, mrówkowy i
sulfaminowy - usuwają 100% osadów z kamienia*. Substancje powierzchniowo czynne - usuwają brud. Warstwa ochronna. Polimery hamują osadzanie się kamienia. Kompozycja zapachowa - zapewnia przyjemny, owocowy zapach. Stabilizatory. Cytrynian sodu - reguluje
poziom pH. Woda - substancja rozpuszczająca. *wg testów na usuwanie kamienia.
Marka standaryzowana: Cillit Bang
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do czyszczenia spray

Marka: Cillit Bang
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Cillit Bang Zero Kamienia, spray. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Chronić
przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne,
odzież ochronną i ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z
lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawiera: <5%: anionowe środki powierzchniowo czynne, Kompozycja zapachowa
Przygotowanie i stosowanie: 3 kroki do pozbycia się brudu:, 1. Przekręć dyszę spryskiwacza do pozycji „On". 2. Spryskaj powierzchnię
płynem i pozostaw na kilka sekund, aby produkt zaczął działać. 3. Wyczyść, wytrzyj i spłucz. W przypadku ciężkich zabrudzeń pozostaw
produkt na 5 minut i użyj zmywaka. , Środki ostrożności. Uwaga! Nie stosować do: marmuru, granitu; mosiądzu, miedzi; linoleum;
tekstyliów; szkła trawionego i matowego. Przed użyciem zawsze sprawdzaj działanie produktu na mało widocznej powierzchni.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: utrzymuje czystość 4x dłużej**, usuwa 100% kamienia*, *wg testów na usuwanie kamienia, **w porównaniu do wcześniejszej
formuły Cillit Bang Kamień i brud, spray
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu. www.rbeuroinfo.com.

Biraghi - Ser płatki Gran Biraghi 80g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Ser odpuszczkowy, dojrzewający, wytworzony wyłącznie z włoskiego mleka, bez konserwantów
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano i zapakowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser płatki Gran Biraghi
Marka: Biraghi
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +7'C

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1739 kJ/ 418 Kcal
Tłuszcz
30 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone21 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
37 g
Sól
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, sól, podpuszczka

Przechowywanie i stosowanie

Air Wick - Odświeżacz powietrza Białe Kwiaty, zapas 250ml
Opis Produktu
Opis produktu: Zapach świeżo ściętych białych kwiatów: lilii, białych róż i jaśminu (z delikatną nutą rześkiego zielonego jabłka).

Marka standaryzowana: Air Wick
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wkład zapachowy wyprodukowano w Wlk. Brytanii.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wielka Brytania

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Air Wick
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Air Wick automatyczny odświeżacz powietrza Białe kwiaty. Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny
aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie
konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem
zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie
wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z
miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować

ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie
higieny. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcją, którą zachowaj. Zanim wymienisz
wkład zapachowy upewnij się, że przełącznik urządzenia jest w pozycji „OFF”. Przed włączeniem, skieruj wylot urządzenia z dala od
twarzy. Urządzenie automatycznie uwolni zapach 15 sekund po włączeniu. Ze względów bezpieczeństwa należy przestrzegać instrukcji
użycia na opakowaniu. UWAGA: Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Rozmyślne nadużycie przez świadome wytwarzanie wysokich
stężeń i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne. Nie wdychać aerozolu. Używać w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Ekstremalne temperatury mogą wystąpić w samochodach, okolicach piekarników i kominków.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Air Wick jest znakiem towarowym zastrzeżonym grupy Reckitt Benckiser.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Dodatkowa informacja o składnikach: www.rbeuroinfo.com.

Monster Munch - Prażynki ziemniaczane solone 150g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 158 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Monster Munch
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Monster Munch
Dodatki: Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Energia
2 186 kJ / 523 kcal
Tłuszcz
28 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,4 g
Węglowodany
65 g

w tym cukry

5,4 g

Błonnik
Białko
Sól

1,6 g
1,9 g
2,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej słonecznikowy (28%), ziemniaki w proszku (23%), skrobia ziemniaczana (22%), skrobia kukurydziana, skrobia grochowa,
słodka SERWATKA w proszku (z MLEKA), cukier, sól, SER w proszku, papryka w proszku, naturalny aromat, żywność barwiąca:
EKSTRAKT z papryki

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: duża paka radości, produkt wegetariański, na oleju słonecznikowym, bez wzmacniaczy smaku
Dodatkowe informacje: Monster Munch. Poczuj ducha zabawy!.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: koper włoski herbatka ziołowa, ekspresowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w zamkniętym opakowaniu, z dala od obcych zapachów.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Suszony owoc kopru włoskiego

Zawartosc opakowania: 20 torebek x 1,8 g
Przygotowanie i stosowanie: 1 saszetkę włożyć do filiżanki, zalać wrzącą wodą(200 ml) i zaparzać ok. 5-8 minut.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kwiat lipy herbatka ziołowa, ekspresowa

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w zamkniętym opakowaniu, z dala od obcych zapachów.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Suszony kwiatostan lipy
Zawartosc opakowania: 20 torebek x 1,8 g
Przygotowanie i stosowanie: 1 saszetkę włożyć do filiżanki, zalać wrzącą wodą(200 ml) i zaparzać ok. 5-8 minut.

Przechowywanie i stosowanie

Jaja - L 20 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1362 g

Opis produktu: Klasa wagowa: L - duże (73 g > masa ? 63 g).
Marka standaryzowana: Mizgier

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja z chowu klatkowego, klasa A, świeże.
Marka: Mizgier
Przechowywanie: Jaja po zakupie przechowywać w warunkach chłodniczych.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
582 kJ/139 kcal
Tłuszcz
9,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,0 g
Węglowodany
0,6 g
- w tym cukry
0g
Białko
13 g
Sól
0,35 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Nadruk na jaju X-YY-ZZZ... oznacza:. X - metoda chowu (0 - chów ekologiczny, 1 - chów na wolnym wybiegu, 2 - chów ściółkowy, 3 chów klatkowy), YY - kraj pochodzenia, ZZZ... - weterynaryjny nr identyfikacyjny.

Arpex - Fontanna tortowa, 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Mix kolorów (kolory wydawane są losowo). Długość fontanny: 12 cm

Podmarka: Party Time
Uzytkowanie i przechowywanie: Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fontanna Party
Marka: Aropex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pojedyncze sztuki dopuszcza się do użytku wewnątrz pomieszczeń. Sprzedawać w oryginalnym
opakowaniu. Wbić fontannę w miękki grunt lub inny niepalny materiał. Stać z boku, zapalić papier ochronny i oddalić się natychmiast na
odległość co najmniej 1m/ lub ze względu na wysoką temperaturę palenia trzymać (za plastikową końcówkę) na odległość wyciągniętych rąk
i kierować z dala od ciała, innych ludzi i materiałów palnych. W przypadku niewypału należy go nie dotykać i po 15 min zanurzyć w
pojemniku z wodą

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Plastelina 12 kolorów
Opis Produktu
Opis produktu: Materiał plastyczny przeznaczony do zabawy, nauki modelowania i ćwiczeń terapeutycznych. Z plasteliny możne wykonywać modele różnej
wielkości, odciskać wzory, wykrawać kształty foremkami, tworzyć obrazu przez rozcieranie palcami lub przyklejanie drobnych kuleczek.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastelina 12 kolorów
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Istnieje ryzyko połknięcia lub zadławienia. W przypadku spożycia i wystąpienia niepokojących
objawów należy skontaktować się z lekarzem. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Zachować opakowanie. Ne jeść, nie pić
podczas zabawy, a po jej zakończeniu umyć ręce.
Przechowywanie: Temperatura przechowywania: od -5C do 30C w odległości conajmniej 1 m od urządzeń grzewczych.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 kolorów

Przechowywanie i stosowanie

Rolmlecz - Serek waniliowy z laską wanilii 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 160 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Rolmlecz
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany waniliowy z laską wanilii.
Marka: Rolmlecz
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +1°C do +8 °C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
wartość energetyczna
578 kJ/138 kcal
tłuszcz w tym
5,5 g
- kwasy tłuszczowe nasycone3,6 g
węglowodany w tym
15 g
- cukry
14 g
białko
7,0 g
sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, cukier, BIAŁKA MLEKA, aromat naturalny, pokruszona laska wanilii, kultury bakterii
MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Foxy - Ultra miękkie chusteczki sztuka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 317 g

Marka standaryzowana: Foxy
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ultra miękkie chusteczki
Marka: Foxy
Informacje o recyklingu: Podkładka - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% celulozy, paczka rodzinna, klinicznie testowane

Cosmia - Łagodny zmywacz z prowitaminą B5 200 ml
Opis Produktu
Opis produktu: formuła bez acetonu

Informacje dot stylu zycia: zgodnie z prawem europejskim zabraniającym przeprowadzania testów na zwierzętach (prawo z dnia 11
września 2014 r.), Cosmia nie przeprowadza żadnych testów na zwierzętach w celu opracowania swoich produktów

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łagodny zmywacz z prowitaminą B5
Marka: Cosmia
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Łatwopalny. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać z dala od ognia. Nie palić. Nie wdychać. Nie połykać. Dla osób dorosłych. W przypdaku dostania się do oczu, przepłukać

dużą ilością wody. Przechowywać w miejscu o dobrej wentylacji. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ETHYL ACETATE, ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, PANTHENOL, PARFUM,
PROPYLENE GLYCOL.
Przygotowanie i stosowanie: Nasączyć wacik zmywaczem, następnie przetrzeć wszystkie paznokcie. Po użyciu umyć ręce.
PIKTOGRAM: SGH02. Powinien zajmować przynajmniej 1/15 powierzchni etykiety, a jego powierzchnia powinna wynosić nie mniej niż
1cm?. Piktogramy dotyczące zagrożenia składają się z czarnego symbolu na białym tle w czarnej lub czerwonej ramce, są wystarczająco
duże, aby były zauważane.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Kinder Pingui - Mleczny batonik 28 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Kinder
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pingui
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7
Uzytkowanie i przechowywanie: Przechowywać w lodówce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopt z czekoladą, mlecznym (41,5 %) i kokosowym (14 %) nadzieniem.
Marka: Kinder
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać tylko w lodówce (0°C - +7°C).
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia) (kJ/kcal)
1954 / 469
Tłuszcz (g)
31,1
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)
21,8
Węglowodany (g)
40,4
w tym cukry (g)
33,2
Białko (g)
5,6
Sól (g)
0,150
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) Wartość odżywcza Na sztukę 30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: (świeże) pasteryzowane MLEKO 22 %, czekolada 19,5 % (cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, emulgator: LECYTYNY (SOJA);
wanilina), cukier, olej palmowy, mąka PSZENNA 8,5 %, MLEKO odtłuszczone w proszku 7 %, suszony KOKOS 6 %, pasta KOKOSOWA 4,5 %, MASŁO
odwodnione, dekstroza, JAJA w proszku, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, drożdże, aromaty, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych), KAKAO w proszku, sól, EKSTRAKT słodu JĘCZMIENNEGO w proszku

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nie zawiera substancji konserwujących i barwników

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Nestle - Płatki Cini Minis zbożowe o smaku cynamonowym 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 512 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Nestlé
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Cini Minis

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Zbożowe kwadraciki o smaku cynamonowym, z witaminami i składnikami mineralnymi.

Marka: Nestle
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Energia
1771 kJ
Energia
420 kcal
Tłuszcz
10,3 g
- w tym: kwasy nasycone
1,1 g
Węglowodany
73,4 g
- w tym: cukry
24,9 g
Błonnik
5,0 g
Białko
6,1 g
Sól
0,90 g
Witaminy i składniki mineralne:
100 g (%)*
Witamina D
3,17 µg (63%)
B1/Tiamina
1,30 mg (118%)
B2/Ryboflawina
1,28 mg (91%)
B3/Niacyna
14,4 mg (90%)
Witamina B6
1,30 mg (93%)
B9/Kwas foliowy
174 µg (87%)
B5/Kwas pantotenowy
5,18 mg (86%)
Wapń
635 mg (79%)
Żelazo
7,59 mg (54%)
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb.
30 g
To opakowanie zawiera około 16 porcji 30-gramowych.
531 kJ
**półtłustego
126 kcal
* % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/20113,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA pełnoziarnista (37%), mąka ryżowa (28,5%), cukier, olej słonecznikowy, syrop glukozowy, skrobia
kukurydziana, substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), sól, cynamon (0,3%), emulgator (lecytyny słonecznikowe),
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY ciemny, aromat naturalny, barwnik (annato), substancje
wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy B3, B5, B6, B2, B1, B9, D), % - odnosi się do zawartości składnika w całym
produkcie, Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 37 g składnika pełnoziarnistego
Pozostale informacje: W porcji: 30 g energia 531 kJ 126 kcal 6%*, tłuszcz 3,1 g 4%*, kwasy nasycone 0,3 g 2%*, cukry 7,5 g 8%*, sól
0,27 g 5%*, Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal), 100 g: 1771 kJ/420 kcal, ILNI: V102ES23,
To opakowanie może podlegać recyklingowi. Wrzuć do odpowiedniego pojemnika.
Przygotowanie i stosowanie: Jedna porcja 30 g to około 5 łyżek stołowych płatków. Dzieci 4-5 łyżek, Dorośli 5-8 łyżek,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawierają pełne ziarno, obłędnie cynamonowe!
Dodatkowe informacje: www.nestle-cereals.com. www.facebook.com/CiniMinisPL.

Winiary-Pomysł na Kurczaka w sosie śmietanowo-ziołowym30g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Winiary Pomysł Na… Kurczaka w sosie śmietanowo-ziołowym to prosty sposób na przygotowanie doskonałej
codziennej potrawy z kurczaka. Posiłek będzie gotowy zaledwie w 20 minut! Dzięki Pomysłowi na… Kurczaka w sosie śmietanowoziołowym łatwo i szybko przygotujesz doskonale usmażoną aromatyczną pierś z kurczaka w kremowym sosie. . Dzięki aromatycznej
mieszance suszonych warzyw, ziół i przypraw pierś z kurczaka będzie smaczna i soczysta, a podana z świeżymi warzywami oraz ryżem
lub makaronem może być częścią zbilansowanego i wartościowego posiłku. Co wyróżnia Winiary Pomysł Na… Kurczaka w sosie
śmietanowo-ziołowym:. - Idealny sposób na urozmaicenie codziennego menu. - Smaczne i idealnie przyprawione danie w 20 minut. Doskonała konsystencja i doprawienie gwarantowane przez Winiary.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pomysł na...

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kompozycja do przygotowania dania Kurczak w sosie śmietanowo-ziołowym.
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do
wieku dziecka.
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000
kcal).

Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g
419 kJ
100 kcal
4,4 g
1,8 g
2,8 g
1,0 g
0,1 g
12,2 g
0,52 g
Jeśli spożyjesz porcję: 1/4 przygotowanego dania (235 g)
W 1 porcji
983 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, sól, skrobia kukurydziana, suszone warzywa (cebula, czosnek 3,3%, por),
ŚMIETANKA w proszku (z MLEKA) 3,5%, zioła 2,9% (liść pietruszki, oregano, bazylia, majeranek, tymianek), wędzony tłuszcz
wieprzowy, EKSTRAKT drożdży, cukier, przyprawy, aromaty
Pozostale informacje: Właścicielem znaku towarowego jest: Société des Produits Nestlé S.A.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dbamy o to, co ważne, w środku składniki, które znasz: czosnek, mieszanka ziół

Fromagia - Ser mozzarella w zalewie 125 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Kulka pełna włoskich inspiracji. Urzeka podniebienie sprężystą i lekko wilgotną konsystencją oraz wypełnia kubki
smakowe aksamitnym aromatem krowiego mleka. Całą magię smaku zachowuje w okrągłym kształcie, który sprawia, że gotowanie we
włoskim stylu staje się dziecinnie proste. Możesz ją dodawać do swoich potraw lub bez trudu kroić w niewielkie plasterki, a każda z tych
metod jest dobra, aby najprostszy przepis zmienić w wyjątkowe danie lub przekąskę. Nasz ser zapewnia przyjemność w czystej postaci dosłownie i w przenośni, ponieważ doskonale smakuje, a jego skład jest niezmiennie prosty. Innymi słowy mozzarella marki Fomagia
powstaje z naturalnych składników najwyższej jakości bez zbędnych konserwantów. Przepisy z mozzarellą. Czy wyobrażasz sobie sałatkę
Caprese bez mozzarelli. My też nie! Nasz ser pozwoli Ci za każdym razem dodać do niej szczyptę włoskiej lekkości, którą oczarujesz
rodzinę lub zaproszonych gości. Mamy dla Ciebie jeszcze więcej inspiracji! Możesz dodać mozzarellę do pizzy, aby podkreślić smak
dodatków lub przygotować na jej bazie serowy farsz do mięsa lub zapiekanych warzyw. A co powiesz na to, by dodać nasz ser do kremu z
pomidorów, aby dopełnić smak zupy włoskim akcentem. Możliwości jest nieskończenie wiele, a mozzarella w kształcie foremnej kulki z
całą pewnością wyzwoli w Tobie kulinarną fantazję i zapewni wyjątkową radość z kreacji własnych przepisów. A zatem dodawaj i zapiekaj
bez ograniczeń, aby gotować szybko, prosto i pysznie - dokładnie tak, jak lubią Twoi domownicy i zaproszeni goście. Składniki odżywcze.
Włoski ser mozzarella w kulkach to źródło wartości odżywczych. Jako składnik sałatek, przekąsek, zapiekanek, sosów, farszów i zup
mozzarella dostarcza białka, a także witamin. Białko przyczynia się do wzrostu lub utrzymania masy mięśniowej oraz pomaga w
utrzymaniu zdrowych kości. Opakowanie. Estetyczne opakowanie ułatwia przechowywanie naszego sera sprawiając, że możesz łatwo
dodać go do dowolnej potrawy. Co więcej, opakowanie sprzyja zachowaniu wartości smakowych i odżywczych sera, gdyż zawarta w
opakowaniu serwatka, sprzyja zachowaniu świeżości produktu przeciwdziałając procesom wyschnięcia sera. Z miłości do tego, co włoskie.
Marka Formagia powstała po to, aby gotowanie w oryginalnym włoskim stylu było niezmiennie szybkie i proste oraz inspirowało do
kulinarnych fantazji. Nasza bogata oferta tradycyjnych włoskich serów przekonuje, że wystarczy jeden wyjątkowy akcent, aby nadać
potrawom apetycznej wyjątkowości.
Marka standaryzowana: Formagia
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w UE
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 5
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser podpuszczkowo-kwasowy niedojrzewający w zalewie.
Marka: Formagia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +5°C.
Wartości odżywcze
na 100 g
wartość energetyczna
1026 kJ
wartość energetyczna
247 kcal
tłuszcz
19 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
węglowodany
1,0 g
w tym cukry
1,0 g
białko
18 g
sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Meridol - Pasta do zębów tubka 75 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Pasta pomaga walczyć z przyczynami zapalenia dziąseł - bakteriami znajdującymi się poniżej linii dziąseł. Skuteczność potwierdzona klinicznie.

Marka standaryzowana: Meridol
Jednostka opisowa: ml SUT

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Meridol

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 7 lat.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Silica Dimethyl Silylate, HYDROXYETHYLCELLULOSE, Cocamidopropyl Betaine, PEG-40
Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Sodium Gluconate, Limonene, PEG-3 Tallow Aminopropylamine, Olaflur, Stannous Fluoride, Sodium
Saccharin, Potassium Hydroxide, Hydrochloric Acid, CI 74160, Zawiera: Olaflur (aminofluorek) i fluorek cyny (II). Zawartość fluoru 1400
ppm

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Walczy z przyczynami zapalenia dziąseł.Walczy z krawieniem dziąseł.Antybakteryjne składniki dla zdrowszych dziąseł.Ochrona i
redukcja bakterii na linii dziąseł.Delikatność balsamu i skuteczna walka z płytką nazębną.Ochrona przed próchnicą.Utrzymuje naturalną
równowagę flory w jamie ustnej.
Dodatkowe informacje: Pasta do zębów meridol walczy z przyczynami zapalenia dziąseł - bakterie znajdujące się poniżej linii dziąseł.
Skuteczna i delikatna jak balsam formuła posiada kojące działanie, które utrzymuje Twoje zęby oraz dziąsła czyste i zdrowe. Ponad 7x
skuteczniejsza pomoc w ochronie przed bakteriami*, nawet do 12 godzin przy stosowaniu pasty meridol®1. . Formuła o podwójnie
aktywnym działaniu zapewnia natychmiastową i długotrwałą skuteczność. Wyjątkowe połączenie składników aktywnych o działaniu
antybakteryjnym – aminofluorku i fluorku cynawego – selektywnie walczy z przyczynami zapalenia dziąseł, a nie samymi objawami. Aminofluorek wiąże jony cyny i transportuje je prosto na linię dziąseł gdzie są one uwalniane i wymieniane na jony wapnia ze śliny. - Jony
cyny chronią dziąsła przed bakteriami redukując ich liczbę i hamując powstawanie płytki nazębnej wzdłuż linii dziąseł. Stosowanie pasty
meridol ochrona dziąseł pomaga zapobiegać problemom jamy ustnej jak:. - Zapalenie dziąseł. - Krwawienie dziąseł. - Recesja dziąseł. Zapalenie przyzębia. - Osadzanie się płytki nazębnej i próchnica. - Powstawanie próchnicy. Regularne stosowanie pasty meridol pozwala
na:. - Ochrona i redukcja bakterii na linii dziąseł. - Delikatność balsamu i skuteczna walka z płytką nazębną. - Ochrona przed próchnicą. Utrzymuje naturalną równowagę flory w jamie ustnej. Produkt do codziennej pielęgnacji zębów. Skuteczość potwierdzona klinicznie. * W
porównaniu do stosowania wyłącznie pasty z 1400 ppmF. 1. Grelle F, et al. Badania prezentowane podczas DG PARO 2014 w Münster,
Niemcy, p-001.

Delecta - Cukier wanilinowy na 2 kg mąki - 30 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 32 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Życzymy udanych wypieków!. Pamiętaj... w pieczeniu najbardziej ceni się szczere intencje. Piecz śmiało dla innych... ot
tak... prosto z serca.
Marka standaryzowana: Delecta
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier wanilinowy.
Marka: Delecta
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
wartość energetyczna
1691 kJ / 398 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
99 g
w tym cukry
99 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, aromat: etylowanilina
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie, Cukier wanilinowy służy jako dodatek do ciast, deserów, ciasteczek, naleśników i potraw
mlecznych.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: aromatyczny, podwójna porcja na 2 kg mąki

House of Asia - Sos ostrygowy 165 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 336 g
Zalecenia dla alergikow: MIĘCZAKI - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Pochodzący z Kantonu sos do doprawiania mięs, drobiu, ryb, warzyw, zup. Nadaje potrawom azjatyckiego smaku.
Wbrew nazwie nie posiada rybnego smaku.
Marka standaryzowana: House of Asia
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Chinach.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos ostrygowy.
Marka: House of Asia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Zużyć w ciągu 6 miesięcy.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
340 kJ / 80 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
18 g
w tym cukry
15 g
Białko
2,0 g
Sól
7,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, EKSTRAKT OSTRYGOWY 20% (woda, sól, OSTRYGI 20%), sól, skrobia modyfikowana, sos SOJOWY
(woda, sól, SOJA, mąka PSZENNA), wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, barwnik: E 150c, substancja zagęszczająca: guma
ksantanowa, substancja KONSERWUJĄCA: sorbinian potasu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kuchnia chińska, aromatyczny

Selecline - Kabel Lightning USB iPhone 1M
Opis Produktu
Opis produktu: "Kabel Lightning / USB Kompatybilność z iPod, iPhone & iPad w celu: - ich ładowania - wymiany danych z komputerem
ABS + PVC kolor biały długość:1m"

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel Lightning USB iPhone 1M
Marka: SELECLINE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Garnier - Fructis Szampon wzmacniający 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 454 g
Opis produktu: Nowe formuły Fructis zawierają wzmacniające koncentraty owocowe. Garnier stworzył wyjątkowe połączenie białek z cytryny**, witamin B3 i
B6, ekstraktów z owoców i roślin o udowodnionej skuteczności, aby zaoferować Ci widocznie zdrowsze, mocniejsze włosy. Fructis Fresh. Formuła zawiera
ekstrakt z ogórka oraz czynniki oczyszczające, aby zredukować sebum i skutecznie oczyścić skórę głowy. Rezultat: nadmiar sebum jest zredukowany, a włosy
wzmocnione i świeższe na dłużej*. Formuła testowana pod kontrolą dermatologiczną. Formuła produktu oferuje skuteczność i natychmiastowe działanie.
Produkt odpowiedni do codziennego stosowania. * Badanie przeprowadzone wśród 125 kobiet i 125 mężczyzn we Włoszech - 2 tygodnie stosowania. **
Pochodna białka.

Marka standaryzowana: Garnier
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Fructis

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fresh szampon wzmacniający
Marka: Garnier

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua/Water, Sodium Laureth Sulfate, Citric Acid, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Ammonium Hydroxide,
Niacinamide, Coco-Betaine, Saccharum Officinarum Extract/Sugar Cane Extract, Cocos Nucifera Fruit Extract/Coconut Fruit Extract,
Cucumis Sativus Fruit Extract/Cucumber Fruit Extract, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Hydroxycitronellal, Sodium Acetate,
Hydroxypropyltrimonium Lemon Protein, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, PPG-5-Ceteth-20, PEG-55 Propylene Glycol Oleate,
Polyquaternium-10, Salicylic Acid, Camellia Sinensis Leaf Extract, Linalool, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Propylene Glycol, Isopropyl
Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Capryloyl Glycine, Pyrus Malus Fruit Extract/Apple Fruit Extract, Carbomer, Pyridoxine HCl, Geraniol,

Citrus Limon Peel Extract/Lemon Peel Extract, Potassium Sorbate, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Hexylene Glycol, Hexyl
Cinnamal, Glycerin, Parfum/Fragrance
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Nałóż na zwilżone włosy, delikatnie masuj, następnie spłucz. W przypadku dostania się
preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wzmacniające ekstrakty z owoców, długotrwałe oczyszczanie włosów, czynniki oczyszczające + ekstrakt z ogórka, wzmocnione i
świeższe włosy na dłużej*, * Badanie przeprowadzone wśród 125 kobiet i 125 mężczyzn we Włoszech - 2 tygodnie stosowania
Dodatkowe informacje: Zobowiązania Fructis: Opakowania wykonane w 50% z plastiku z recyklingu, aby oszczędzać zasoby i energię.
Po odpowiedniej segregacji opakowania w całości nadają się do recyklingu.

Garnier - Szampon wzmacniający 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 448 g
Opis produktu: Nowe formuły Fructis bez parabenów zawierają wzmacniające koncentraty owocowe. Garnier stworzył wyjątkowe
połączenie białek z cytryny**, witamin B3 i B6, ekstraktów z owoców i roślin o udowodnionej skuteczności, aby zaoferować Ci widocznie
zdrowsze, mocniejsze włosy. Fructis Przeciwłupieżowy. Formuła zawiera ekstrakt z zielonej herbaty oraz oczyszczający pirytionian
cynku, aby długotrwale wyeliminować oznaki łupieżu i nadać blask włosom. Rezultat: włosy pozbawione widocznych oznak łupieżu i
pełne blasku. Formuła bez parabenów. Testowana pod kontrolą dermatologiczną. Formuła produktu oferuje skuteczność i natychmiastowe
działanie. Produkt odpowiedni do codziennego stosowania. *Eliminacja widocznych oznak łupieżu. Test kliniczny: do 6 tygodni bez
nawrotów łupieżu po 4 tygodniach stosowania szamponu. **Pochodna białka.
Marka standaryzowana: Garnier
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Fructis

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szampon wzmacniający
Marka: Garnier
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua / Water, Sodium Laureth Sulfate, Coco-Betaine, Glycol Distearate, Sodium Chloride, CI 19140 / Yellow 5, CI 42090 / Blue
1, Niacinamide, Cocamide Mipa, Saccharum Officinarum Extract / Sugar Cane Extract, Sodium Benzoate, Sodium Polynaphthalenesulfonate,

Hydroxycitronellal, Sodium Acetate, Hydroxypropyltrimonium Lemon Protein, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Polyquaternium-10,
Salicylic Acid, Cellulose Gum, Dimethicone, Camellia Sinensis Leaf Extract, Zinc Pyrithione, Linalool, Benzyl Alcohol, Isopropyl Alcohol,
Alpha-Isomethyl Ionone, Carbomer, Pyrus Malus Fruit Extract / Apple Fruit Extract, Pyridoxine HCI, Geraniol, Citric Acid, Citrus Limon
Peel Oil / Lemon Peel Oil, Methylisothiazolinone, Citrus Limon Peel Extract / Lemon Peel Extract, Leuconostoc/Radish Root Ferment
Filtrate, Hexyl Cinnamal, Parfum / Fragrance
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Nałóż na zwilżone włosy, delikatnie masuj, następnie spłucz. W przypadku dostania się
preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: eliminuje łupież*, ekstrakt z zielonej herbaty + pirytionian cynku, bez parabenów, natychmiastowe działanie, działa przeciw
nawrotom łupieżu*, *Eliminacja widocznych oznak łupieżu. Test kliniczny: do 6 tygodni bez nawrotów łupieżu po 4 tygodniach
stosowania szamponu
Dodatkowe informacje: Zobowiązania Fructis: Opakowania wykonane w 25% z plastiku z recyklingu, aby oszczędzać zasoby i energię.
Po odpowiedniej segregacji opakowania w całości nadają się do recyklingu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Coca-Cola
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze w 100 ml
Wartość energetyczna180 kJ
Wartość energetyczna42 kcal
Węglowodany
10,6 g
- w tym cukry
10,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina

Przechowywanie i stosowanie

Seko - Ryba po grecku 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 554 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, JAJA - Może zawierać, RYBA - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może
zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Seko
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7
Przygotowanie: Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Zdejmij folię. Podgrzej w mikrofalówce 700 W, 4 min. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Smażone kawałki filetów ze srebrzyka w sosie greckim. Produkt pasteryzowany.
Marka: Seko
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać ości.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
540 kJ/ 129 kcal
Tłuszcz
6,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
13 g
w tym cukry
9,4 g
Białko
4,6 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sos grecki 65% [woda, marchew, cebula, cukier, koncentrat pomidorowy, SELER, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, sól,
skrobia modyfikowana, przyprawy, EKSTRAKT liścia laurowego, EKSTRAKT ziela angielskiego], kawałki FILETÓW ze srebrzyka
smażone 35% [SREBRZYK (Argentina silus), mąka PSZENNA, olej rzepakowy]

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez konserwantów, Polski Producent, pyszna na zimno, wyśmienita na gorąco!

Apetina - Ser biały typu śródziemnomorskiego. sałatkowy w kostkach bazylia oregano 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 458 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Arla
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Danii. Mleko pochodzi z UE.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser biały typu śródziemnomorskiego, sałatkowy w kostkach, w zalewie solankowej z oregano i słodką
bazylią
Marka: Arla Apetina
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2 - +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu jednego tygodnia.
Wartości odżywcze
w 100 g sera
Wartość energetyczna
678 kJ/163 kcal
Tłuszcz
10 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,6 g
Węglowodany
<0,5 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
17 g
Sól
2,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER (MLEKO pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu MLEKOWEGO, enzym koagulujący: podpuszczka i lipaza
mikrobiologiczna, stabilizator: chlorek wapnia), zalewa solankowa (woda, sól, oregano 0,05%, słodka bazylia 0,05%, stabilizator: chlorek
wapnia, regulator kwasowości: kwas MLEKOWY)

Przechowywanie i stosowanie

Virtu - Sajgonki z kurczakiem i warzywami 250g+30g sosu
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 336 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać,
SEZAM - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Virtu
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Smaki Azji
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Przed przygotowaniem wyjąć sajgonki z opakowania. Przygotowane sajgonki
podawać z sosem dołączonym do opakowania. Ogólnie. Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytkownica: smażyć w temperaturze 180°C przez
około 1 minutę. Od postaci schłodzonej. Piec w piekarniku. Piekarnik: piec w piekarniku rozgrzanym do temperatury 230°C (funkcja
termoobieg) przez około 12 minut. Od postaci schłodzonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia z rozgrzanym olejem (około 5 łyżek):
smażyć ze wszystkich stron do zarumienienia około 5 minut. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sajgonki z kurczakiem i warzywami oraz z saszetką sosu słodko - kwaśnego. Półprodukt garmażeryjny
gotowy do spożycia po obróbce termicznej do temperatury minimum 80°C w środku.
Marka: Virtu
Dodatki: Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g (Sajgonki z kurczakiem i warzywami bez sosu)
Wartość energetyczna 1036 kJ / 248 kcal
Tłuszcz
12 g
w tym kwasy nasycone1,4 g
Węglowodany
26 g
w tym cukry
1,3 g
Białko
7,2 g
Sól
0,68 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: sajgonki z kurczakiem i warzywami: mięso z kurczaka (25%), mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, skrobie, makaron
(skrobia z fasoli, skrobia grochowa), marchew (4,5%), cebula (2,5%), por (2,5%), pędy babusa (1,5%), szczypior (1%), sos SOJOWY
(nasiona SOI, woda, mąka PSZENNA, sól), olej SEZAMOWY, grzyby mun, sól, przyprawy, pasta imbirowa (imbir, olej rzepakowy,
cukier, sól), saszetka sosu słodko-kwaśnego: woda, syrop glukozowo-fruktozowy, ocet spirytusowy, cukier, skrobia modyfikowana, sól,
przyprawy, EKSTRAKT papryki
Zawartosc opakowania: Sajgonki z kurczakiem i warzywami 250 g, Sos słodko-kwaśny 30 g
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Laur Klienta 2016, bez wzmacniaczy smaku, bez aromatów, bez substancji konserwujących, najlepiej smakują podgrzane na patelni,
sos słodko-kwaśny w zestawie

Virtu - Sajgonki z warzywami 250g+30g sosu
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 346 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać,
SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Virtu
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Smaki Azji
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Przed przygotowaniem wyjąć sajgonki z opakowania. Przygotowane sajgonki
podawać z sosem dołączonym do opakowania. Ogólnie. Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytkownica: smażyć w temperaturze 180°C przez
około 1 minutę. Od postaci schłodzonej. Piec w piekarniku. Piekarnik: piec w piekarniku rozgrzanym do temperatury 230°C (funkcja
termoobieg) przez około 12 minut. Od postaci schłodzonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia z rozgrzanym olejem (około 5 łyżek):
smażyć ze wszystkich stron do zarumienienia około 5 minut. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sajgonki z warzywami oraz z saszetką sosu słodko-kwaśnego. Półprodukt garmażeryjny gotowy do
spożycia po obróbce termicznej do temperatury minimum 80°C w środku.
Marka: Virtu
Dodatki: Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza w 100 g (Sajgonki z warzywami) bez sosu

Wartość energetyczna 1101 kJ / 263 kcal
Tłuszcz
13 g
w tym kwasy nasycone1,0 g
Węglowodany
31 g
w tym cukry
3,8 g
Białko
3,3 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sajgonki z warzywami: mąka PSZENNA, makaron (skrobia z fasoli, skrobia grochowa), kapusta biała (11,6%), woda, olej
rzepakowy, marchew (8,7%), skrobie, grzyby mun (2,2%) (woda, grzyby mun suszone), por (1,8%), szczypior (1,8%), kiełki fasoli mung
(kiełki fasoli mung, woda, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), suszona trawa cytrynowa, przyprawy, sól, sos SOJOWY (nasiona
SOI, woda, mąka PSZENNA, sól), cukier, EKSTRAKT drożdżowy, ocet spirytusowy, sos słodko-kwaśny: woda, syrop glukozowofruktozowy, ocet spirytusowy, cukier, skrobia modyfikowana, sól, przyprawy, EKSTRAKT papryki
Zawartosc opakowania: Sajgonki z warzywami 250 g, Sos słodko-kwaśny 30 g
Pozostale informacje: 250 g + 30 g (sos), Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Laur Klienta 2016, bez wzmacniaczy smaku, bez aromatów, bez substancji konserwujących, najlepiej smakują podgrzane na patelni,
sos słodko-kwaśny w zestawie

Gillette - Gillette - Blue3 jednorazowe maszynki do golenia 8 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 119 g
Opis produktu: Jednorazowa maszynka, która zapewnia nawet do 10 komfortowych goleń. To możliwe dzięki limitowanej edycji
maszynki Gillette Blue3 Football z 3 chromowanymi ostrzami podążającymi za konturem twarzy i ruchomą główką, która dopasowuje się
do kształtów twarzy. Ulepszony pasek nawilżający Lubrastrip z aktywowaną wodą technologią Comfortgel zapewnia najwyższy komfort.
Maszynkę wyposażono w antypoślizgową gumową rączkę zapewniającą lepszą kontrolę, a także łatwe w czyszczeniu ostrza zapewniające
w 100% lepsze czyszczenie (w porównaniu z Blue II Plus).
Marka standaryzowana: Gillette
Podmarka: Blue3 Football
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Gillette

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, Silica, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl HYDROXYHYDROCINNAMATE, BHT, Glycol

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Nawet do 10 komfortowych goleń jedną maszynką, Jednorazowa maszynka z 3 ostrzami podążającymi za konturem twarzy, które
zapewniają komfortowe golenie, Ulepszony pasek nawilżający Lubrastrip z aktywowaną wodą technologią Comfortgel dla najwyższego
komfortu, Ruchoma główka obracająca się o 40°, która dopasowuje się do kształtów twarzy, Antypoślizgowa gumowa rączka zapewnia
lepszą kontrolę

Venus - Jednorazowe maszynki do golenia 6 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 98 g
Opis produktu: Maszynki jednorazowe dla kobiet Gillette Venus 3 Colors to atrakcyjny cenowo sposób na skórę gładką jak u bogini.
Maszynki te mają różnokolorowe rączki, które uprzyjemniają golenie. Mają 3 ostrza i obrotową główkę, aby ułatwić golenie nawet
najtrudniejszych miejsc, oraz pasek nawilżający Lubrastrip dla lepszego poślizgu. Ciesz się dokładnym i bardziej komfortowym goleniem
(w porównaniu z Venus Simply 2).
Marka standaryzowana: Venus
Podmarka: Simply Venus 3
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Venus

Zdrowie i styl życia

Skladniki: PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, Silica, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl
HYDROXYHYDROCINNAMATE, Tocopheryl Acetate, Tris(Di-T-Butyl)Phosphite, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Persea Gratissima
(Avocado) Oil, BHT, Glycol

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: DOKŁADNE I KOMFORTOWE GOLENIE: Venus 3 Colors oferuje dokładne golenie oraz mniejszą liczbę otarć
i zacięć w porównaniu z Venus Simply 2, 3 OSTRZA: ta maszynka do golenia ma 3 cienkie, komfortowe ostrza, które praktycznie nie
pomijają włosków, NIEZWYKŁY KOMFORT: obrotowa główka pozwala maszynce ślizgać się po skórze, KOLORY: różnokolorowe
rączki uprzyjemniają golenie, PASEK NAWILŻAJĄCY DLA LEPSZEGO POŚLIZGU: pasek nawilżający Lubrastrip wzbogacony
witaminą E zapewnia lepszy poślizg, MIĘKKA RĄCZKA: miękka rączka maszynki została zaprojektowana w taki sposób, aby nie
wyślizgiwała się z dłoni podczas golenia pod prysznicem, OPAKOWANIE Z MATERIAŁU POCHODZĄCEGO W 60%
Z RECYKLINGU: opakowanie wykonano z materiału pochodzącego w 60% z recyklingu

Zielona Budka - Lody karmelowe z solą 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 632 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Zielona Budka
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody karmelowe z solą.
Marka: Zielona Budka
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
536 kJ/128 kcal
Tłuszcz
6,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,0 g
Węglowodany
16 g
w tym cukry
14 g
Białko
1,4 g

Sól

0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone (odtworzone), cukier, tłuszcz KOKOSOWY, syrop karmelowy 6% (syrop cukru inwertowanego, syrop
glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, MLEKO w proszku pełne, tłuszcz KOKOSOWY, MASŁO (z MLEKA), emulgator:
LECYTYNY), syrop glukozowy, barwnik (karmel amoniakalny), emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory
(mączka chleba świętojańskiego, guma guar), MLEKO w proszku odtłuszczone, sól 0,4%, aromat
Pozostale informacje: 564 g e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: smak koneserów

Auchan-Ryż biały długoziarnisty 4X100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać gluten
Opis produktu: Dodatek do dań i sałatek!
Informacje dot stylu zycia: Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: zależy od numeru partii produktu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ryż biały długoziarnisty.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamknietym opakowaniu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1481 KJ / 349 Kcal
Tłuszcz
1,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0.4 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
0g
Białko
7,9 g

Sól

0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% ryż biały długoziarnisty
Zawartosc opakowania: 4 torebki po 100 g
Przygotowanie i stosowanie: Torebkę włożyć do 1 litra gotującej się wody, którą można posolić. Gotować na wolnym ogniu przez około
15-0 minut. Czas gotowania należy dostosować do swoich upodobań co do twardości ryżu. Po ugotowaniu ryżu, wyjąć torebkę za pomocą
widelca, odsączyć rozciąć i podawać.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ryż brązowy długoziarnisty 4x100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN

Opis produktu: Dodatek do dań i sałatek!
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: zależy od numeru partii produktu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ryż brązowy długoziarnisty.
Marka: Auchan
Przechowywanie: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1488 KJ/ 351 Kcal
Tłuszcz
2,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
71 g
- w tym cukry
0,6 g
Białko
8,7 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Ryż brązowy długoziarnisty.
Zawartosc opakowania: 4 x 100 g
Przygotowanie i stosowanie: Torebkę włożyć do 1 litra gotującej się wody, którą można posolić. Gotować na wolnym ogniu przez około
40 minut. Czas gotowania należy dostosować do swoich upodobań co do twardości ryżu. Po ugotowaniu ryżu, wyjąć torebkę za pomocą
widelca, odsączyć, rozciąć i podawać.

Przechowywanie i stosowanie

Bracia Koral - Lody jak dawniej z belgijską czekoladąi 900 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Zawiera

Marka standaryzowana: Bracia Koral
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Lody jak dawniej
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody czekoladowe z czekoladą belgijską.
Marka: Bracia Koral
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna
1097 kJ / 263 kcal
tłuszcz
15 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,8 g
węglowodany
28 g
- w tym cukry
26 g
białko
3,9 g
sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: odtworzone MLEKO odtłuszczone, ŚMIETANKA 17%, cukier, czekolada belgijska 12,6% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz
kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat. Masa kakaowa minimum 50%], MASŁO, odtłuszczone MLEKO w proszku, glukoza,
kakao w proszku, syrop glukozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego,
guma guar, sól
Pozostale informacje: Zawartość netto 550 g / 900 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: czekolada belgijska, na śmietance

Trolli- Żelki myszka 100g.
Opis Produktu
Podmarka: Playmouse
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki o smaku owocowym
Marka: Trolli
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1433 kJ / 337 kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
48 g
Białko
5,5 g
Sól
<0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, żelatyna spożywcza, kwasy: kwas cytrynowy, kwas mlekowy, środki spożywcze o właściwościach
barwiących (czarna porzeczka, czarna marchew, słodki ziemniak, czerwona rzodkiew, czerwone winogrono, wiśnia, jabłko, kurkuma,
krokosz barwierski, cytryna, spirulina), substancja żelująca: pektyna, aromaty, olej z nasion palmowych, substancje glazurujące: wosk
pszczeli, biały i żółty, wosk carnauba

Przechowywanie i stosowanie

Trolli- Żelki kwaśne glowworms 100g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Glowworms
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki
Marka: Trolli
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1430 kJ
Wartość energetyczna
336 kcal
Białko
4,3 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
48 g
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Sól
<0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, modyfikowana skrobia ZIEMNIACZANA, żelatyna spożywcza, kwas: KWAS CYTRYNOWY,

kwas mlekowy, kwas jabłkowy ; regulator kwasowości: cytryniany wapnia; aromat, środki spożywcze o właściwościach
barwiących(kurkuma, papryka), barwniki: ditlenek tytanu, koszenila, błękit patentowy v; tłuszcz roślinny(palmowy)

Przechowywanie i stosowanie

Trolli - Żelki wurli 100g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Wurrli
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki
Marka: Trolli
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1421 kJ / 334 kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
46 g
Białko
5,4 g
Sól
<0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Syrop glukozowy, cukier, żelatyna spożywcza, kwasy: kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY; żywność o właściwościach
barwiących(czarna porzeczka, czarna marchew, czerwone winogronowo, wiśnia, bataty, rzodkiewka, jabłko, kurkuma, krokosz barwierski,
spirulina); aromaty, olej palmowy, substancje glazurujące: wosk pszczeli, biały i żółty, wosk carnauba

Przechowywanie i stosowanie

Trolli - Żelki o smaku coli 100g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Cola Bottles
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki o smaku coli
Marka: Trolli
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1420 kJ
Wartość energetyczna
334 kcal
Białko
5,4 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
46 g
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Sól
<0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Syrop glukozowy, cukier, żelatyna spożywcza, kwasy: kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY; żywność o właściwościach
barwiących(syrop cukru karmelizowanego), aromat naturalny, olej palmowy, substancje glazurujące: wosk pszczeli, biały, żółty, wosk
carnauba

Przechowywanie i stosowanie

Trolli - Żelki kiss 100g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Kiss
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki o smaku owocowym
Marka: Trolli
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1467 kJ
Wartość energetyczna345 kcal
Białko
4,8 g
Węglowodany
80 g
- w tym cukry
52 g
Sól
<0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Syrop glukozowy, cukier, żelatyna spożywcza: kwas: kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY; sok truskawkowy z koncentratu
soku truskawkowego, substancja żelująca: pektyna; aromaty, barwnik: koszenila

Przechowywanie i stosowanie

Pedigree - Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów 4x100 g
Opis Produktu
Opis produktu: Karma Pedigree Vital Protection została specjalnie opracowana, aby wspierać cztery uniwersalne potrzeby żywieniowe Twojego psa i pomóc
mu zachować zdrowie i witalność. Witamina E i substancje mineralne wspierają system odpornościowy. Cynk i olej słonecznikowy, zawierające kwasy omega6, wspierają zdrowie skóry i sierści. Naturalny błonnik pomaga zachować zdrowy układ trawienny, by Twój pies zawsze czuł się jak najlepiej. Wapń wspiera
zdrowie kości. Bez dodatku cukru. Bez sztucznych barwników, aromatów i konserwantów. Opracowane przez specjalistów ds. żywienia i lekarzy weterynarii w
Centrum Waltham. Waltham światowy autorytet w dziedzinie pielęgnacji i żywienia zwierząt domowych.

Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Vital Protection

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów.
Marka: Pedigree
Wartości odżywcze
Składniki analityczne (%):
białko:
7.5
zawartość tłuszczu:
5.5
materia nieorganiczna:
2
włókno surowe:
0.3
wilgotność:
82
wapń:
0.4
Dodatki / 1 kg:
Dodatki dietetyczne:
Witamina D3:
250 IU
Witamina E:
66 mg
Jodan wapnia bezwodny:
0.56 mg
Siarczan miedzi pięciowodny: 8.2 mg
Siarczan żelaza jednowodny: 15 mg
Siarczan manganu jednowodny:8.4 mg
Siarczan cynku jednowodny: 71.2 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: z Wołowiną i Jagnięciną: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (39%, w tym 4% wołowiny, 4% jagnięciny), zboża,

roślinne ekstrakty białkowe, substancje mineralne, oleje i tłuszcze (w tym 0.5% oleju słonecznikowego), produkty pochodzenia roślinnego
(w tym 0.5% wysłodków buraczanych), z Indykiem i Marchewką: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (39%, w tym 4% indyka),
warzywa (w tym 4% marchewki), zboża, roślinne ekstrakty białkowe, substancje mineralne, produkty pochodzenia roślinnego (w tym 0.5%
wysłodków buraczanych), oleje i tłuszcze (w tym 0.5% oleju słonecznikowego)
Zawartosc opakowania: 2x z Wołowiną i Jagnięciną, 2x z Indykiem i Marchewką
Pozostale informacje: 87 kcal 100 g,
Przygotowanie i stosowanie: Zalecana dzienna ilość karmy, Tylko saszetki 5 kg / 3?, Tylko saszetki 10 kg / 6, Tylko saszetki 20 kg / 10?,
Saszetka + Karma sucha 5 kg / 2 + 40 g, Saszetka + Karma sucha 10 kg / 3 + 75 g, Saszetka + Karma sucha 20 kg / 5 + 125 g, Zalecamy
podawać zwierzęciu zarówno karmę pełnoporcjową Pedigree mokrą, jak i karmę pełnoporcjową Pedigree suchą. Wygodnie otwarcie. Idealne
na świeży posiłek, który zaspokoi wszystkie potrzeby żywieniowe Twojego psa. Po prostu otwórz saszetkę i podaj psu. Sposób
karmienia: Uwzględnij okres przejściowy i dostosuj ilości karmy do potrzeb zwierzęcia. W przypadku psów z nadwagą, zmniejsz dzienną
ilość. Jak? Odwiedź naszą stronę internetową bądź zadzwoń pod numer naszej infolinii. Zapewnij wodę do picia. Karmę podawać o
temperaturze pokojowej. Niewykorzystaną część przechowywać w lodówce do 2 dni.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% kompletne pożywienie

Perfect Fit - Sterile 1+ karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów 750 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 769 g
Opis produktu: Perfect Fit to specjalistyczna karma stworzona, aby podsycać młodzieńczy zapał Twojego kota przez całe jego życie.
Opracowana przez czołowych lekarzy weterynarii i specjalistów ds. żywienia, Perfect Fit to pierwsza karma, która łączy w sobie 5
korzyści zaspokajających podstawowe potrzeby dotyczące wszystkich kotów, niezależnie od ich wieku lub stylu życia dzięki unikalnej
formule "Total 5". Zdrowa kontrola wagi - obniżenie o 20% dziennego spożycia kalorii dzięki mniejszej o 15% zawartości tłuszczu* i
dostosowanemu profilowi odżywczemu. *w porównaniu z karmą Perfect Fit Adult. Wspiera zwinność - zwiększa zawartość witamin z
grupy B i żelaza, aby pomóc kotu utrzymać zwinność. Optymalne trawienie - z dodatkiem prebiotyków, aby stymulować prawidłową florę
bakteryjną jelit. Total 5. Silna naturalna odporność - o zwiększonej zawartości tauryny i witaminy E oraz uzupełnione o witaminę C i
przeciwutleniacze wspomagające naturalne mechanizmy obronne. Zdrowy układ moczowy - przygotowana ze zbilansowanymi minerałami,
aby wspomóc zdrowe działanie dolnych dróg moczowych. Zdrowe trawienie - wysokiej jakości białka i ryż, które są łatwostrawne dla
Twojego kota. Utrzymanie optymalnej wagi i kondycji ciała - połączenie L-karnityny, wysokiej zawartości białka i idealnej dawki energii
sprzyja utrzymaniu optymalnej wagi i kondycji ciała. Zdrowa skóra i sierść - zawiera biotynę, cynk i olej słonecznikowy, naturalne źródło
kwasów tłuszczowych omega-6, dla zdrowej skóry i sierści. Wszystkie receptury Perfect Fit zostały opracowane przez czołowych lekarzy
weterynarii i specjalistów ds. żywienia z Centrum Żywienia Zwierząt Domowych w Waltham, aby zagwarantować w 100%
pełnowartościowe, zbilansowane i zaawansowane żywienie.
Marka standaryzowana: Perfect Fit
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów.
Marka: Perfect Fit
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Opakowanie trzymać z daleka od dzieci i zwierząt. Niewłaściwe użycie grozi uduszeniem.
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Składniki analityczne (%):
białko:
38
zawartość tłuszczu:
12
materia nieorganiczna:
8.5
włókno surowe:
2.3
wapń:
0.89
fosfor:
0.93
żelazo:
127 mg/kg
Dodatki / 1 kg:
Przeciwutleniacze
Dodatki dietetyczne:
Witamina A:
11221 IU
Witamina B1:
27 mg
Witamina B2:
46 mg
Witamina C:
94.5 mg
Witamina D3:
1238 IU
Witamina E:
1000 mg
Biotyna:
0.64 mg
Siarczan miedzi pięciowodny: 24 mg
L-karnityna:
220 mg
Siarczan manganu jednowodny:159 mg
Jodek potasu:
1.9 mg
Selenin sodu:
0.38 mg
Tauryna:
4058 mg
Siarczan cynku jednowodny: 425 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: suszone białko drobiowe (w tym 20% kurczaka), pszenica, mąką kukurydziana, białko sojowe, białko ze skwarek, tłuszcz
drobiowy, mączka sojowa, białko kukurydziane, ryż (4%), hydrolizat wątroby, drożdże, chlorek sodu, ekstrakt z cykorii (0.75%), wysłodki
buraczane (0.7%), chlorek potasu, olej słonecznikowy (0.4%)
Pozostale informacje: 381 kcal 100 g,
Przygotowanie i stosowanie: Zalecana dzienna ilość karmy, Tylko karma sucha 3 kg/35 g, Tylko karma sucha 4 kg/45 g, Tylko karma
sucha 5 kg/50 g, Karma sucha + Saszetka*** 3 kg/15 g+1?, Karma sucha + Saszetka*** 4 kg/15 g+2, Karma sucha + Saszetka*** 5 kg/20
g+2?, Zalecamy podawać zwierzęciu karmę suchą Perfect Fit oraz karmę mokrą Perfect Fit. Sposób karmienia: Przy zmianie karmy,
uwzględnij okres przejściowy i dostosuj ilość karmy do potrzeb kota. Jak? Odwiedź naszą stronę internetową bądź zadzwoń pod numer
naszej infolinii. Pamiętaj, aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody. ***85 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zdrowa kontrola wagi, wspiera zwinność, optymalne trawienie, bogaty w kurczaka, bez dodatku sztucznych barwników

Auchan - Ołówek grafitowy bezdrzewny
Opis Produktu
Opis produktu: Ołówki grafitowe o różnej twardości wkładu 2H, HB, 2B. Najczęsciej stosowany jest klasyczny ołówek grafitowy HB.
Ołówki grafitowe H są stosowane do kreśleń precyzyjnych (geometria), mają jasny odcień. Ołówki grafitowe B mają wkłady miększe,
wyraźniejsze, o ciemniejszym odcieniu, stosowane są do rysunków i szkiców

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ołówek grafitowy bezdrzewny odporny na wgniecenia i bez drzazg w przypadku złamania
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Zestaw ołówków grafitowych HB z gumką 3 sztuki

Opis Produktu
Opis produktu: Te 3 ołówki o twardości HB mają grafitowy wkład i oferują wyraźne i precyzyjne linie. Łatwo ścieralne, doskonale nadają się do szkiców i
linii konstrukcyjnych. Są wyjątkowo odporne na wstrząsy i nie odpryskują w przypadku złamania.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zestaw ołówków grafitowych HB z gumką
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 3 sztuki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ołówek automatyczny 0.5 mm + wkłady grafitowe
Opis Produktu
Opis produktu: S- 0,5 mm

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ołówek automatyczny na wkłady
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Notesiki z karteczkami samoprzylepnymi 75 x 75 mm
Opis Produktu
Opis produktu: 75 x 75 mm

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Notesiki z karteczkami samoprzylepnymi
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 100 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kredki szkolne pastele olejne 12 kolorów
Opis Produktu

Opis produktu: Pastele olejne to znakomity, ceniony przez wielu użytkowników produkt, który wspiera rozwój zdolności manualnych każdego dziecka,
pobudza jego ciekawość, uwrażliwia na kolory. Są w pełni bezpieczne, wyjątkowo łatwe i przyjemne w użytkowaniu. To nieocenione narzędzie do doskonalenia
sztuki rysowania. Gwarantują twórczą i indywidualną organizację czasu nie tylko najmłodszym. Dedykowane rysującym na płótnie, papierze lub tablicach.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kredki szkolne pastele olejne 12 kolorów
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Zupa Królewska 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może
zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Zupa królewska to propozycja dla wielbicieli szpinaku i nie tylko. Wystarczy tylko 12 minut żeby cieszyć się pyszną zupą, której głównym
składnikiem jest szpinak, a smak uzupełniają ziemniaki, marchew, pieczarki, seler oraz cebulka.
Marka standaryzowana: Hortex

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować. Garnek: Do 750 ml gorącego bulionu lub wywaru wsypać zawartość opakowania, dodać 4 ziarenka ziela
angielskiego, 2 liście laurowe, 10 ziarenek pieprzu. Gotować ok. 12 minut. Zupę doprawić czosnkiem i ewentualnie solą. Do zupy, pod
koniec gotowania, można dodać ser o ulubionym smaku np.: gorgonzola, mozzarella itp. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z pieczarkami i szpinakiem w sosie śmietankowym. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.

Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C 1 dzień. ** -12 °C 2 tygodnie. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
191 kJ / 46 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
5,2 g
w tym cukry
1,9 g
Błonnik
2,1 g
Białko
1,8 g
Sól
0,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: ziemniaki, marchew, cebula, SELER, szpinak w sosie ŚMIETANOWYM 35%: szpinak
70%, sos ŚMIETANOWY 30% (woda, ŚMIETANKA, mąka ryżowa, MASŁO, sól, substancja zagęszczająca - guma guar, gałka
muszkatołowa), pieczarki 15%
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Hortex - Zupa wiosenna mrożona 450g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 462 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może
zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Kompozycja starannie dobranych i wyselekcjonowanych składników takich jak ziemniaki, groch zielony, fasola
szparagowa płaskostrąkowa, marchew, kapusta biała, seler, por, pietruszka, natka pietruszki. Propozycja, dzięki której możemy mieć
odrobinę wiosny na talerzu o każdej porze roku.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. bez rozmrażania. Garnek: Do 750 ml gorącego bulionu lub wywaru wsypać zawartość opakowania,
dodać 4 ziarenka ziela angielskiego, 2 liście laurowe, 10 ziarenek pieprzu. Gotować pod przykryciem ok. 15 minut. Pod koniec gotowania
doprawić do smaku solą. Do zupy można dodać śmietanę. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). *-6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18 °C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
210 kJ / 50 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
8,2 g
w tym cukry
2,6 g
Błonnik
3,0 g
Białko
2,3 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: ziemniaki, groch zielony, fasola szparagowa, marchew, kapusta biała, SELER, pietruszka,
por, natka pietruszki
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Auchan -Filtry do kawy R2 100 szt.

Opis Produktu
Opis produktu: Wykonane z naturalnie brązowego papieru. Niewybielane chemicznie. Zgrzew filtrów wykonany jest bez użycia kleju.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filtry do kawy Rozmiar nr 2
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 100 szt.
Przygotowanie i stosowanie: 1. Koniecznie zgiąć tłoczone obrzeża. 2. Włożyć papier filtrujący do suchego lejka. 3. Wsypać po jednej
łyżeczce kawy(ok. 6g) na filiżankę.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Filtry do kawy R4 100 szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Wykonane z naturalnie brązowego papieru. Niewybielane chemicznie. Zgrzew filtrów wykonany jest bez użycia kleju. Idealna kawa bez fusów.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filtry do kawy nr 4
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 100 szt.

Przygotowanie i stosowanie: 1. Koniecznie zgiąć tłoczone obrzeża. 2. Włożyć papier filtrujący do suchego lejka. 3. Wsypać po jednej
łyżeczce kawy(ok. 6g) na filiżankę.

Przechowywanie i stosowanie

Storck- Nimm2 śmiejżelki heroes żelki owocowe 90g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 92 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe wzbogacone witaminami.
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza Na 100 g
Wartość energetyczna
1414 kJ/333 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone< 0,1 g
Węglowodany
76,1 g
w tym cukry
52,4 g
Białko
5,7 g
Sól
0,11 g
Zawartość witamin na 100 g
Niacyna
15,6 mg
Witamina E
10,3 mg
Kwas pantotenowy
7,4 mg
Witamina B6
1,5 mg
Biotyna
50 µg
Witamina B12
2,2 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, żelatyna, sok owocowy (5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), kwas
(kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY), aromaty, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), niacyna, witamina E, kwas
pantotenowy, witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, barwiący EKSTRAKT z papryki, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące
(wosk carnauba, wosk pszczeli, biały i żółty)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowa ekipa, zawiera sok owocowy i witaminy, witaminy dla rodziny -> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy, Witamina B6,
Biotyna, Witamina B12
Dodatkowe informacje: Ze względu na technologię produkcji proporcje poszczególnych smaków mogą ulegać zmianie. Proporcje smaków
w opakowaniu widoczne w okienku.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szklany kubek, filiżanka o pojemności 310 ml

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Góralki-Ciemny wafelek z kremowym nadzieniem kakaowym 42g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 43 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera

Marka standaryzowana: Góralki
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Słowacji.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Słowacja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciemny wafelek z kremowym nadzieniem (77%) kakaowym.
Marka: Góralki
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
2236 kJ
Wartość energetyczna
536 kcal
Tłuszcz
32 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
51 g
w tym cukry
31 g
Błonnik
4g
Białko
9g
Sól
0,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), cukier, kakao 8% o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO
odtłuszczone w proszku, MLEKO pełne w proszku, mąka SOJOWA, olej roślinny (słonecznikowy), skrobia kukurydziana, emulgatory
(lecytyny), substancje spulchniające (węglany sodu), żółtko JAJA w proszku, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nagie, słodka radość w dwóch kawałkach

Góralki - Wafelek z nadzieniem o smaku kremowej wanilii 42g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Może
zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Góralki
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Słowacji.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Słowacja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciemny wafelek przekładany kremowym nadzieniem (77%) mlecznym z aromatem wanilii.
Marka: Góralki
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
2334 kJ
Wartość energetyczna
560 kcal
Tłuszcz
36 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone20 g
Węglowodany
50 g
w tym cukry
33 g
Błonnik
2g
Białko
8g
Sól
0,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), mąka PSZENNA, cukier, MLEKO pełne w proszku 9%, MLEKO odtłuszczone w
proszku 6%, żółtko JAJA w proszku, SERWATKA (z MLEKA) w proszku, kakao 2% o obniżonej zawartości tłuszczu, olej roślinny
(słonecznikowy), skrobia kukurydziana, aromaty, emulgatory (lecytyny), substancje spulchniające (węglany sodu), aromat naturalny
(waniliowy)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nagie, słodka radość w dwóch kawałkach

Coca Cola - Napój gazowany o smaku cola 2 x 1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 3220 g
Marka standaryzowana: Coca-Cola
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Coca-Cola
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
180 kJ /
Energia
42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
10,6 g
w tym cukry
10,6 g
Białko
0g
Sól
0g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 250 ml (%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina
Pozostale informacje: 250 ml 450 kJ 105 kcal 5%*, 100 ml: 180 kJ / 42 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Informacje o dodatkach: bez dodatku substancji konserwujących.

Przechowywanie i stosowanie

Sprite - Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym 2x1,5l
Opis Produktu
Waga: -

Opis produktu: Klasyczny smak powrócił. Zresetuj się cytrynowo, limonkowym smakiem
Marka standaryzowana: Sprite
Jednostka opisowa: l
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym
Marka: Sprite
Dodatki: Oswiadczenia zywieniowe: Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
177 kJ /
Energia
42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
10,1 g
w tym cukry
10,1 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: cytryniany sodu, naturalne aromaty cytryny i
limonki

Pozostale informacje: Informacje o dodatkach: -

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

Fanta - Napój gazowany o smaku pomarańczowym 2x1,5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 3200 g
Marka standaryzowana: Fanta
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku pomarańczowym.
Marka: Fanta
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
179 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
10,3 g
w tym cukry
10,3 g
Białko
0g
Sól
0g
1,5 l = 6 x 250 ml
250 ml (%*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 448 kJ / 105 kcal (5%)

Zdrowie i styl życia

Skladniki: woda, cukier, sok pomarańczowy (5%) z soku zagęszczonego, dwutlenek węgla, naturalny aromat pomarańczowy z innymi
naturalnymi aromatami, kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny
Pozostale informacje: 250 ml 448 kJ 105 kcal 5%*, 100 ml: 179 kJ / 42 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: więcej soku, lepszy smak, naturalne aromaty, bez konserwantów

Coca Cola - Zero napój gazowany o smaku cola 2 x 1.5 l
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Coca-Cola
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: l
Podmarka: zero

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola nie posiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Coca-Cola
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Napój gazowany o smaku cola nie posiadający wartości energetycznej.zero cukru. zero kalorii.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
w tym kwasy nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
1,5 l = 6 x 250 ml

100 ml
0,9 kJ / 0,2 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
0,02 g
250 ml (%*)

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2,3 kJ / 1 kcal (0%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, substancje słodzące: cyklaminiany, acesulfam K,
aspartam, naturalne aromaty w tym kofeina, regulator kwasowości: cytryniany sodu
Pozostale informacje: 250 ml 2,3 kJ 1 kcal 0%*, 100 ml: 0,9 kJ / 0,2 kcal, Zawiera źródło fenyloalaniny. *Referencyjna wartość spożycia
dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Informacje o dodatkach: Zawiera źródło fenyloalaniny.Bez dodatku substancji konserwujących.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowy lepszy smak, zero cukru, zero kalorii
Dodatkowe informacje: Podaruj radość, a radość wróci do Ciebie!.

Coca Cola - Zero napój gazowany o smaku coli 1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1537 g
Marka standaryzowana: Coca-Cola
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola nie posiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Coca-Cola
Oswiadczenia zywieniowe: Napój gazowany o smaku cola nie posiadający wartości energetycznej.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
w tym kwasy nasycone
Węglowodany

100 ml
0,9 kJ / 0,2 kcal
0g
0g
0g

w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,02 g
1,5 l = 6 x 250 ml
250 ml (%*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2,3 kJ / 1 kcal (0%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, dwutlenek węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, substancje słodzące: cyklaminiany, acesulfam K, aspartam,
naturalne aromaty w tym kofeina, regulator kwasowości: cytryniany sodu
Pozostale informacje: 250 ml 2,3 kJ 1 kcal 0%*, 100 ml: 0,9 kJ / 0,2 kcal, Zawiera źródło fenyloalaniny. *Referencyjna wartość spożycia
dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Informacje o dodatkach: Zawiera substancje słodzące.Zawiera źródło fenyloalaniny.Bez dodatku substancji konserwujących.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zero cukru
Dodatkowe informacje: Podaruj radość, a radość wróci do Ciebie!.

Sprite - Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym 1,5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1569 g
Marka standaryzowana: Sprite
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym o niskiej wartości energetycznej. Zawiera cukry i
substancje słodzące.
Marka: Sprite
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: niska zawartość cukrów i kalorii.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.

Wartości odżywcze
100 ml
Energia
40 kJ /
Energia
9 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
2g
w tym cukry
2g
Białko
0g
Sól
0,01 g
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) 250 ml (%**)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, A-cukier lub B-syrop glukozowo-fruktozowy (patrz kod na szyjce butelki lub etykiecie), dwutlenek węgla, kwas: kwas
cytrynowy, aromaty, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam, neohesperydyna DC, regulator kwasowości: cytryniany sodu, naturalne
aromaty cytryny i limonki
Pozostale informacje: 250 ml 100 kJ 23 kcal 1%**, 100 ml: 40 kJ / 9 kcal, **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ / 2000 kcal), Zawiera źródło fenyloalaniny.
Informacje o dodatkach: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: klasyczny smak powrócił, zresetuj się cytrynowo-limonkowym smakiem

Składniki i wartości odżywcze
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Petitki - Biszkopty 120g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 122 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Petitki Biszkopty to smaczna przekąska, która sprawi radość Tobie i Twojej rodzinie. Petitki Biszkopty zawierają specjalnie wyselekcjonowane
składniki, takie jak mąka i świeże jaja. Doskonałe także do przygotowania ciast i deserów.
Marka standaryzowana: Petitki
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopty
Marka: Petitki
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1649 kJ
Wartość energetyczna
390 kcal
Tłuszcz
7,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,3 g
Węglowodany
73 g
w tym cukry
35 g
Błonnik
1,1 g
Białko
8,1 g
Sól
0,37 g
1 ciastko ? 5 g; Opakowanie zawiera około 24 ciastka.
5 g (1 ciastko)
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 82 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 43%, cukier, JAJA 27%, syrop glukozowo-fruktozowy, skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, sól, substancja spulchniająca
(węglany amonu), aromat, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny SOJOWE), barwnik (karoteny)
Pozostale informacje: 5 g (1 ciastko) 82 kJ 20 kcal 1%*, 100 g 1649 kJ 390 kcal, * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000
kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez substancji konserwujących

Dan Cake - Bułeczki maślane 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Doskonałe jako przekąska lub drugie śniadanie, z ulubionymi dodatkami - dżemem, jogurtem lub owocami. Q Wypiekane przy użyciu
najlepszych składników. 31% mleka. Bez dodatku substancji konserwujących.
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo pszenne drożdżowe z mlekiem odtłuszczonym.
Marka: Dan Cake

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1481 kJ / 352 kcal
Tłuszcz
12 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,7 g
Węglowodany
50 g
w tym cukry
13 g
Błonnik
3,0 g
Białko
9,6 g
Sól
0,70 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA (50%), odtworzone MLEKO odtłuszczone (31%), cukier, masa JAJOWA, olej rzepakowy, drożdże, sól, słodka SERWATKA w
proszku (z MLEKA), naturalny aromat, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, STEAROILOMLECZAN sodu, substancja zagęszczająca:
karboksymetyloceluloza

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 31% mleka, bez dodatku substancji konserwujących
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InterDruk - Blok techniczny A4 kolorowy 10 kartek
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Blok techniczny kolorowy barwiony w masie
Marka: Inter Druk

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 kartek

Przechowywanie i stosowanie

Dawtona - Sos bolognese z ziołami 550 g
Opis Produktu
Opis produktu: 748 g pomidorów w słoiku.
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos boloński z bazylią. Sos boloński z ziołami. Produkt pasteryzowany.
Marka: Dawtona
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
236 kJ/ 56 kcal
Tłuszcz
0,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
7,4 g
Błonnik
0,9 g
Białko
1,5 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory (136 g pomidorów na 100 g produktu), cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, sól, bazylia 1%, olej rzepakowy, zioła, przyprawy,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Przygotowanie i stosowanie: Propozycja przygotowania, 1. Ugotuj makaron, Polecamy makaron spaghetti albo penne. 2. Przygotuj mięso w swój ulubiony
sposób, Doskonale będzie pasować podsmażone, mielone mięso wieprzowe lub wołowe. 3. Dodaj nasz sos boloński z bazylią, Gotowe, smacznego!, Dodanie
mięsa nie jest konieczne - możesz pominąć ten etap i zamiast tego cieszyć się pysznym, wegetariańskim daniem!, Ten sos będzie też doskonałą bazą do wielu
różnych dań kuchni włoskiej, jak np. lasange czy cannelloni.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowa udoskonalona receptura!

DZ Leibniz - Zoo herbatniki z kakao 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Na tej linii produkcyjnej są też używane JAJA, MIGDAŁY i ORZECHY LASKOWE
Informacje dot stylu zycia: Bez barwników, konserwantów.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbatniki z kakao
Marka: Leibniz
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1844 kJ / 438 kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,9 g
Węglowodany
72 g
- w tym cukry
27 g
Białko
8,9 g
Sól
0,68 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, cukier, olej palmowy, KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu(4%), syrop cukru inwertowanego(z MLEKA)(1,1%), MLEKO w
proszku pełne, substancje spulchniające: węglany amonu i węglany sodu, sól, aromaty, emulgator: LECYTYNY, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Bakoma - Jogurt Twistbrzoskwinia-mango. 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 410 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Twist
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt do picia brzoskwinia-mango.
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
286 kJ / 68 kcal
Tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,1 g
Węglowodany
10,6 g
w tym cukry
10,4 g
Białko
2,7 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier, brzoskwinia 1,1%, mango 0,5%, koncentrat soku z marchwi, aromat naturalny, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH oraz
L. acidophilus, Bifidobacterium i L. paracosei
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: żywe kultury bakterii: L. acidophilus, Bifidobacterium, L. paracasei, firma polska

Bakoma- Jogurt naturalny pitny 2% tłuszczu 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 426 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny pitny 2% tłuszczu
Marka: Bakoma
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
100 g jogurtu
Wartość energetyczna
218 kJ/ 52 kcal
Tłuszcz
2,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,4 g
Węglowodany
5,1 g
w tym cukry
5,1 g
Białko
3,4 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych oraz L. casei
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość białka, łagodny smak

Tymbark - Nektar z czerwonych grejpfrutów 1l
Opis Produktu
Opis produktu: Witamina E zawiera w 100 ml nektaru pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia
mają duże znaczenie dla zachowania zdrowia. Nektary Tymbark to idealna propozycja dla miłośników pysznych, soczystych owoców. Dostępne w wielu
znanych i lubianych kompozycjach, nasze nektary pozwalają przez cały rok delektować się pysznym owocowym smakiem. - to porcja smakowitych owoców,
które dodają energii i poprawiają samopoczucie na cały dzień. - są bogatym źródłem witamin. - pasują na każdą okazję: do codziennych posiłków, do szkoły i
pracy, imprezę czy rodzinnego grilla. Orzeźwiający nektar z czerwonego grejpfruta to tajemnica zdrowia i młodej skóry. Ma świeży i wyrazisty smak, a dzięki
zawartości cennej witaminy E chroni komórki przed stresem oksydacyjnymi i spowalnia procesy starzenia.
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nektar z czerwonych grejpfrutów z zagęszczonego soku. Pasteryzowany. Źródło witaminy E.
Marka: Tymbark
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witaminy E.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Energia
178 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone 0 g
Węglowodany
9,9 g
w tym cukry
9,9 g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina E
0,9 mg / 7,5%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok z czerwonych grejpfrutów z zagęszczonego soku (50%), woda, cukier (D) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (G), regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, witamina E, D, G - w zależności od użytego składnika: patrz nadruk w górnej części opakowania, Zawartość owoców minimum 50%
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowe, wygodne opakowanie, do ostatniej kropli, Polska Marka, źródło witaminy E
Dodatkowe informacje: Dbanie o zdrowie jest proste. Polecamy. Robić przysiady w przerwach na reklamy, pić szklankę soku dziennie. ... i dużo chodzić.
Źródło witaminy E ... która pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Zobowiązanie Tymbark. Razem budujemy piłkarską reprezentację
Polski!. Od 2007 r. współtworzymy największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie. www.zpodworkanastadion.pl. Z podwórka na stadion o puchar
Tymbarku. PZPN. Sponsor główny. Tymbark.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Baziółka - Pietruszka w doniczce
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 210 g
Opis produktu: Zawsze na topie w rankingach popularności. Idzie w parze z warzywami, rybami, mięsem i owocami morza. Podkreśla smak niemal wszystkich
zup. Zmiksuj pęczek pietruszki, jabłko, wodę, sok i skórkę z limonki - bomba witaminowa gwarantowana!.
Marka standaryzowana: Baziółka

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Pietruszka
Marka: Baziółka

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Polecana do: warzywa, ryby, wołowina, wieprzowina, drób, nabiał, grzyby, zupy,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowana bez użycia pestycydów, aromatyczny i dietetyczny sposób na wzmocnienie odporności

Milka - Oreo batonik 37g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 38 g
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Milka
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z mleka alpejskiego z nadzieniem mlecznym o smaku waniliowym (35 %) oraz pokuszone ciastka kakaowe
(15 %).
Marka: Milk
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2286 kJ
Wartość energetyczna
548 kcal
Tłuszcz
33 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
19 g
Węglowodany
56 g
w tym cukry
49 g
Błonnik
1,6 g
Białko
5,6 g
Sól
0,52 g
1 porcja (37 g) w opakowaniu.
Wartość odżywcza 37 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 846 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, olej palmowy, mąka PSZENNA, tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w proszku, SERWATKA w proszku (z MLEKA), miazga
KAKAOWA, tłuszcz MLECZNY, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1 %), skrobia PSZENNA, emulgatory (LECYTYNA SOJOWA,
LECYTYNA SŁONECZNIKOWA), substancje spulchniające (węglany potasu, węglany amonu, węglany sodu), sól, aromaty, pasta z ORZECHÓW
LASKOWYCH, zawiera syrop glukozowy i/albo syrop glukozowo-fruktozowy, Nadzienie MLECZNE zawiera 7 % odtłuszczonego MLEKA w proszku

Przechowywanie i stosowanie

Sante-Go On proteinowy baton o smaku waniliowym 50g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, ORZECHY ARACHIDOWE i inne ORZECHY
Opis produktu: Produkt jest źródłem białka. Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Niacyna,
Tiamina, Witamina B6, Witamina B12 wspomagają metabolizm energetyczny. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka
Podmarka: Protein
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Proteinowy baton o smaku waniliowym w czekoladzie deserowej, wzbogacony witaminami
Marka: Go On
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1756 kJ/ 420 Kcal
Tłuszcz
18 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 10 g
Węglowodany
43 g
- w tym cukry
27 g
Błonnik
9g
Białko
20 g
Sól
0,08 g
Witamina C
27 mg
Niacyna
5,5 mg
Witamina E
3,9 mg
Kwas pantotenowy
2 mg
Witamina B6
0,49 mg
Tiamina
0,36 mg
Witamina B12
0,85 ug

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czekolada 25% (miazga KAKAOWA, cukier, tłuszcz KAKAOWY, emulgatory (LECYTYNY z SOI, E492), naturalny aromat waniliowy),
koncentrat białek SERWATKOWYCH WPC 80 (MLEKO 24,3%), syrop glukozowy, inulina, substancja wiążąca (maltitole), tłuszcz palmowy nieutwardzony
(pozyskiwany z kontrolowanych plantacji palm olejowych, które nie zagrażają lasom tropikalnym i ich mieszkańcom), substancja utrzymująca wilgoć
(sorbitole), substancje wzbogacające (cytrynian magnezu, witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy (B5), witamina B6, Tiamina (B1), witamina
B12), aromat, emulgator (LECYTYNY z SOI)
Zawartosc opakowania: Opakowanie zawiera 1 porcję produktu

Przechowywanie i stosowanie

Sante-Go On proteinowy baton z żurawiną i jagodami goji 50g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, ORZECHY ARACHIDOWE i inne ORZECHY
Opis produktu: Produkt jest źródłem białka. Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Niacyna,
Tiamina, Witamina B6, Witamina B12 wspomagają metabolizm energetyczny. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka
Podmarka: Protein
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Proteinowy baton z żurawiną i jagodami goji w czekoladzie deserowej, wzbogacony witaminami
Marka: Go On
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1775 kJ/ 424 Kcal
Tłuszcz
18 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 10 g
Węglowodany
44 g
- w tym cukry
29 g
Błonnik
8,8 g
Białko
20 g
Sól
0,1 g
Witamina C
24 mg
Niacyna
5 mg
Witamina E
3,6 mg
Kwas pantotenowy
1,8 mg
Witamina B6
0,44 mg

Tiamina

0,33 mg

Witamina B12

0,78 ug

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czekolada 25% (miazga KAKAOWA, cukier, tłuszcz KAKAOWY, emulgatory (LECYTYNY z SOI, E492), naturalny aromat waniliowy),
koncentrat białek SERWATKOWYCH WPC 80 (MLEKO 23,7%), syrop glukozowy, tłuszcz palmowy nieutwardzony (pozyskiwany z kontrolowanych
plantacji palm olejowych, które nie zagrażają lasom tropikalnym i ich mieszkańcom), inulina, substancja wiążąca (maltitole), żurawina suszona słodzona 3%
(żurawina, cukier trzcinowy, mąka ryżowa, olej słonecznikowy), substancja utrzymująca wilgoć (sorbitole), suszone jagody goji 1,5%, substancje wzbogacające
(cytrynian magnezu, witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy (B5), witamina B6, Tiamina (B1), witamina B12), emulgator (LECYTYNY z
SOI), aromat
Zawartosc opakowania: Opakowanie zawiera 1 porcję produktu

Przechowywanie i stosowanie

Airwaves Cool - Bezcuk. guma mentol. z czarną porzecz. 58g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 64 g
Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Airwaves
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezcukrowa guma do żucia zawierająca substancje słodzące o smaku mentolowym i czarnej porzeczki.
Marka: Airwaves
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Bezcukrowa.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna 626 kJ
Wartość energetyczna 150 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone 0 g
Węglowodany
62,6 g
w tym - cukry
0g
- poliole
62,6 g
Białko
0g

Sól

0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące sorbitol, izomalt, syrop maltitolowy, aspartam, mannitol, acesulfam K, sukraloza, baza gumowa, aromaty, substancja
utrzymująca wilgoć glicerol, substancja zagęszczająca guma arabska, emulgator LECYTYNA SOJOWA, barwnik E171, substancja glazurująca wosk
carnauba, barwnik E163, przeciwutleniacz BHA
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbata zielona ekspresowa 100x2g.
Opis Produktu
Opis produktu: Filiżanka najlepszej herbaty to rozkosz dla zmysłów. starannie zbierane listki w ogrodach herbacianych, aby dostarczyć niezapomnianych
chwil przyjemności o każdej porze. Ta wyjątkowa zielona herbata charakteryzuje się łagodnym orzeźwiającym smakiem z nutami cytrusowymi i delikatną
goryczką. Wytwarza specyficzny napar o wyrazistym zielonym odcieniu. Idealna zarówno jako uzupełnienie posiłku, jak i w chwilach relaksu
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Chiny
Przygotowanie: Torebkę włożyć do filiżanki. Zalać wodą o temperaturze 70-80'C. Zaparzać 2-3 minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata zielona ekspresowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 100 x 2 g

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbata Cejlońska czarna 100x2g.
Opis Produktu
Opis produktu: Ręcznie zbierana cajlońska herbata pochodząca z wyżynnych plantacji, usytuowanych powyżej 500 m n.p.m. Charakteryzuje się specyficznym
rubinowym kolorem naparu oraz pełnią smaku z wyrazistym aromatem. Dostarczamy Państwu najwyższej jakości cejlońską herbatę, zbieraną ręcznie w
tradycyjny sposób, przetwarzaną ze świeżych liści pochodzących ze szczytowej części krzewu herbacianego. Herbata zebrana i zapakowaba na Sri Lance w
warunkach etycznych, gwarantujących poszannowanie godności ludzkiej.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Sri Lance
Przygotowanie: Torebkę włożyć do filiżanki. Zalać wrzącą wodą 100'C. Zaparzać 3-5 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cejlońska czarna herbata ekspresowa
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czarna herbata cejlońska
Zawartosc opakowania: 100 torebek (2 g)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Cejlońska czarna herbata Earl Grey aromatyzowana 100 t
Opis Produktu
Opis produktu: Ręcznie zbierana cejlońska herbata przygotowana ze świeżych liści pochodzących ze szczytowej części krzewu herbacianego. Wyraźnie
wyczuwalny smak i aromat bergamoty z ciemnym, lekko burgundowym kolorem naparu. Dostarczamy Państwu najwyższej jakości cejlońską herbatę, zbieraną
ręcznie w tradycyjny sposób, przetwarzaną ze świeżych liści pochodzących ze szczytowej części krzewu herbacianego Herbata zebrana i zapakowana na Sri Lance
w warunkach etycznych, gwarantujących poszanowanie godności ludzkiej.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Sri Lance
Przygotowanie: Torebkę włożyć do filiżanki. Zalać wrzącą wodą 100'C. Zaparzać 3-5 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cejlońska czarna herbata Earl Grey aromatyzowana, ekspresowa
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czarna herbata cejlońska 99%, aromat bergamotki 1%
Zawartosc opakowania: 100 torebek (2 g)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbata Cejlońska czarna 50x2g.
Opis Produktu
Pochodzenie: Kraj pochodzenia herbaty: Sri Lanka
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Sri Lance

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cejlońska czarna herbata ekspresowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czarna herbata Cejlońska
Zawartosc opakowania: 50 x 2 g

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbata czarna z płat.róży i arom. wanil.15x2g.

Opis Produktu
Opis produktu: Filiżanka najlepszej herbaty to rozkosz dla zmysłów. Starannie zbierane listki w ogrodach herbacianych, aby dostarczyć niezapomnianych
chwil przyjemności o każdej porze. Wyjątkowe połączenie prawdziwej cejlońskiej herbaty z nutami róży i wanilii. Powstała ze świeżo wyrosłych liści,
pochodzących ze szczytowych części krzewu. Zapewnia niezapomniany aksamitny smak i niezapomniany aromat różanych ogrodów w eleganckiej formie
piramidek
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Sri Lance
Przygotowanie: Piramidkę włożyć do filiżanki. Zalać wodą o temperaturze 100'C. Zaparzać 3-5 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cejlońska czarna herbata z płatkami róży i aromatem waniliowym, ekspresowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czarna herbata cejlońska 95,5%, płatki róż 3%, aromat waniliowy 1%, aromat róży 0,5%
Zawartosc opakowania: 15 saszetek

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Cao Kido rozpuszczalny napój kakaowy 450g
Opis Produktu
Podmarka: Cao Kido
Przygotowanie: Wsyp 4 łyżeczki (20g) produktu do filiżanki ciepłego lub zimnego mleka częściowo odtłuszczonego (200ml) i wymieszaj

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rozpuszczalny napój kakaowy z dodatkiem 3 witamin i 3 składników mineralnych
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od źródeł światła
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
1526 kJ/ 361 Kcal

Tłuszcz
2,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,3 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
75 g
Błonnik
6,8 g
Białko
4,8 g
Sól
0,15 g
Witaminy i składniki mineralne na 100 g
Tiamina B1
0,7 mg
Witamina C
71 mg
Witamina D
13 ug
Magnez
239 mg
Żelazo
18 mg
Cynk
7,7 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 21,3%, glukoza, witaminy i składniki mineralne (Witaminy: D,C, tiamina B1, magnez,
cynk i żelazo), emulgator (lecytyny z SOI), sól, aromat, cynamon

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada w proszku 500g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, SOJĘ, ORZECHY, MLEKO i JAJA
Opis produktu: Ta czekolada w proszku zawierająca 32% kakao, o intensywnym i harmonijnym smaku, obudzi Twoje kubki smakowe. Miłośnicy czekolady,
pozwoli Wam spróbować pysznych gorących napojów
Przygotowanie: Wsyp 3 łyżki (15g) produktu do filiżanki. Dodaj 200 ml gorącego mleka o zawartości tłuszczu, mieszaj do całkowitego rozpuszczenia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada w proszku
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 g
1641 kJ/ 389 Kcal
6,7 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

71 g
68 g
9,6 g
6,4 g
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czekolada w proszku (cukier, kakao), naturalne aromaty
Sklad produktu: Masa kakaowa minimum 32%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kakao w proszku 250g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, MLEKO, JAJA, SOJĘ, ORZECHY

Przygotowanie: Do kubka dodać 2 łyżeczki (10g), kakao i nie dużą ilość zimnego mleka, dokładnie wymieszać a następnie dodać do rondla
z gorącym mlekiem ciągle mieszając i gotowe

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kakao w proszku (20-22% zawartości tłuszczu w kakao)
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1595 kJ/ 385 Kcal
Tłuszcz
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone13 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
1,9 g
Błonnik
30 g

Białko
Sól

22 g
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kakao w proszku, regulator kwasowości (węglany potasu)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan -Kakao w proszku o obniżonej zaw. tłusz. 10% 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, MLEKO, JAJA, SOJĘ, ORZECHY

Przygotowanie: Do kubka dodać 2 łyżeczki (10g), kakao i nie dużą ilość zimnego mleka, dokładnie wymieszać a następnie dodać do rondla
z gorącym mlekiem ciągle mieszając i gotowe

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1395 kJ/ 335 Kcal
Tłuszcz
11 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,6 g
Węglowodany
20 g
- w tym cukry
1g
Białko
24 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (zawartość tłuszczu KAKAOWEGO 10-12%), regulator kwasowości
(węglany potasu)

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

O sole - Sól kamienna. spożywcza. jodowana 1 kg
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 1015 g
Opis produktu: Sól kamienna doskonale wzmacnia smak, kolor i aromat dań podczas gotowania. Sól kamienna wydobywana jest w kopalniach soli.
Uznawana jest za najstarszy na świecie środek konserwujący. Sól kamienna o'Sole pozwala cieszyć się smakiem doskonałych potraw w Twojej kuchni przez
cały rok.
Marka standaryzowana: o'Sole
Jednostka opisowa: kg

Pochodzenie: Kraj pochodzenia: PL - Polska, UA - Ukraina

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sól kamienna, spożywcza, jodowana
Marka: o'Sole
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
0 kJ / 0 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
97 g
Składniki mineralne
Jod
2310 µg / 1540%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól NaCl - 97%, sunstancja wzbogacająca: KIO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca: E 536, 100 g soli zawiera 3,9 ±
1,3 mg jodanu potasu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: doskonała do gotowania

Wunder-Baum - Zapach czarna klasyka, 1 sztuka
Opis Produktu

Opis produktu: Black Classic
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Szwajcarii
Przygotowanie: Otworzyć torebkę i wysuwać odświeżacz po 1cm tygodniowo. Powiesić swobodnie z dala od powierzchni. Nie
spożywać.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odświeżacz powietrza
Marka: Wunder-Baum
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z
mydłem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Może powodować reakcję alergiczną
skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera dipenten: Aldehyd
heksylocynamonowy; Acetyl cedrene; 1(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone; alpha-iso-methylionone;
geranyl acetate; 4-(4-hydroxy-4-methyl-pentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde; beta-Pinene; Cytronellol; Hydroksycytronellal.
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Always Sensitive - Always - Podpaski Ultra Sensitive Normal Plus Duo Pack 20 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 101 g
Opis produktu: Miękka jak bawełna powłoczka oraz unikalne strefy komfortu zapewniają delikatnej skórze dodatkową wygodę. Podpaski doskonale
sprawdzają się przy umiarkowanym krwawieniu podczas cyklu menstruacyjnego. Skrzydełka zapewniają dodatkową ochronę i pomagają utrzymać podpaskę
na miejscu. Podpaski ze skrzydełkami Always Ultra Sensitive Normal (rozmiar 1) to najlepsze z produktów Always Sensitive do stosowania przy lekkim i
umiarkowanym krwawieniu. .

Marka standaryzowana: Always
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Węgry
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Węgry, Zapakowano w - Węgry

Składniki i wartości odżywcze

Marka: Always Sensitive

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Petrolatum, Behenyl Alcohol, Zinc Oxide, Silica Dimethicone Silylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Niacinamide,
Panthenol, Polyhydroxystearic Acid, Isononyl Isononanoate, Glycine SOJA Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Bisabolol, BHT,
Tocopherol, Hexamidine DIISETHIONATE

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Podpaski Always Ultra Sensitive są 2 razy bardziej miękkie i elastyczne (w porównaniu z Always Ultra), Miękka jak bawełna
powłoczka i strefy komfortu zapewniają dodatkową wygodę, Superchłonny wkład z żelem zatrzymującym wilgoć, Cieniutkie podpaski
zapewniają komfort i dyskrecję, Skrzydełka utrzymują podpaskę na miejscu, a boczne strefy ochronne chronią przed przeciekaniem,
Podpaska testowana dermatologicznie pod kątem delikatności dla skóry, Pakowane pojedynczo, zapewniają jeszcze większą higienę
stosowania i możesz mieć je zawsze przy sobie

Joanna - Guma do kreatywnej stylizacji włosów 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 136 g
Opis produktu: Szukasz inspiracji. Oto Ona!!! Teraz z gumą do kreatywnej stylizacji wyczarujesz na włosach wszystko co zechcesz.
Odjazdowe różki, modne pazurki, wyraziste loczki - wszystko idealnie postawione i perfekcyjnie utrwalone na Twojej głowie. A
dodatkowo czynnik AVC i filtr UV pielęgnują i chronią Twoje włosy.
Marka standaryzowana: Joanna
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Styling Effect
Pochodzenie: Polska (UE)
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Joanna

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Aqua, Alcohol Denat.Triethanolamine, VA/Butyl Maleate/Isobornyl Acrylate Copolymer, Vinyl
Caprolactam/VP/Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, PVP, Juniperus Communis Fruit Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-90M, Polyquaternum-28,
Propylene Glycol, Benzophenone-4, Panthenol, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Biotin,
Bioflavonoids, Pyridoxine HCl, POLYSORBATE-20, Styrene/Acrylates Copolymer, Disodium EDTA, Sodium Lauryl Sulfate, C11-15
Pareth-7, C11-15 Pareth-40, Parfum, Benzyl Salicylate, Citronellol, Eugenol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Phenoxyethanol,
Caprylyl Glycol, Imidazolidinyl Urea, Silica, BHT, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, CI 16255, CI 19140
Przygotowanie i stosowanie: Stosowanie: Niewielką ilość gumy rozprowadzić w dłoniach, nakładać na suche lub wilgotne włosy, palcami
modelować pożądaną fryzurę.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: filtr UV, ekstremalne utrwalenie

Perliczka tuszka świeża pakowana* - produkt ważony, opak ok. 0.8kg
Opis Produktu
Opis produktu: Perliczka klasa A, świeża, patroszona bez podrobów. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Perliczka tuszka świeża pakowana
Marka: Perliczka
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -2°C do +4°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż
24 godziny

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Tusza patroszona, bez podrobów z Perliczki
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej. Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorbcyjny znajdujący się
w opakowaniu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Polska

Pedigree - Denta Stix dla psów powyżej 4 miesiąca 110 g
Opis Produktu
Opis produktu: Potrójne działanie. - Redukuje przyrost kamienia nazębnego nawet o 80%. - Oczyszcza trudno dostępne zęby. - Wspiera
zdrowie dziąseł.
Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: g
Podmarka: DentaStix

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma uzupełniająca dla psów powyżej 4 miesiąca życia.
Marka: Pedigree
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Opakowanie trzymać z daleka od dzieci i zwierząt. Niewłaściwe użycie grozi uduszeniem.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Składniki analityczne (%):
białko:
7
zawartość tłuszczu:
1.7
materia nieorganiczna:
6
włókno surowe:
1
wilgotność:
14
wartość energetyczna:
305 kcal/100 g
Dodatki / 1 kg:
Dodatki dietetyczne::
Witamina E:
1365 mg
Siarczan cynku siedmiowodny:1055 mg
Dodatki sensoryczne:
Aromat kurczaka:
45.9 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zboża, produkty pochodzenia roślinnego, substancje mineralne w tym 2.7% tripolifosforanu sodu, mięso i produkty
pochodzenia zwierzęcego, oleje i tłuszcze
Przygotowanie i stosowanie: Sposób karmienia: Małe psy np. jamnik: 1 sztuka dziennie. Ten przysmak do gryzienia jest przeznaczony
wyłącznie dla psów o wadze 5 - 10 kg. Przysmak nie jest przeznaczony dla młodych szczeniąt poniżej 4 miesiąca życia. Po otwarciu
opakowania zużyć w ciągu 14 dni. Pamiętaj, aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody do picia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ulepszona formuła, codzienna pielęgnacja

Baterie Energizer Alkaline Power AAA LR03 8 szt.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 106 g
Marka standaryzowana: Energizer
Podmarka: Alkaline Power
Pochodzenie: Stany Zjednoczone
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Stany Zjednoczone

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baterie alkaliczne AAA
Marka: Energizer
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA: Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć
porady lekarza. Wkładać poprawnie (+/-), nie ładować, nie wrzucać do ognia, nie otwierać, nie stosować razem z bateriami zużytymi lub
innego typu, gdyż mogą eksplodować, wyciec lub spowodować uszkodzenia.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 8 szt.

Przechowywanie i stosowanie

E91 AA ALKALINE POWER/8P Alkaline Power baterie alkaliczne AA typ LR06
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 198 g

Marka standaryzowana: Energizer
Podmarka: Alkaline Power
Pochodzenie: Kraj pochodzenia - patrz bateria

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baterie alkaliczne AA E91
Marka: Energizer
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA: Wkładać poprawnie (+/-), nie ładować, nie wrzucać do ognia, nie otwierać, nie stosować
razem z bateriami zużytymi lub innego typu, gdyż mogą eksplodować, wyciec lub spowodować uszkodzenia.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Fantasia- Danone. Deser kremowy z kawałkami czekolady mlecznej 140g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 112 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera

Opis produktu: Danone Fantasia jogurt kremowy z Wedlowską czekoladą mleczną znajduje się w dwufazowym kubeczku. Zdecyduj, jak
go zjesz - wymieszaj przepyszną Wedlowską czekoladę z kremowym jogurtem lub zjedz je osobno. Oderwij się na chwilę od codziennych
obowiązków i celebruj chwilę przyjemności z Danone Fantasia. . Na deser, wieczorem. Sięgnij po Danone Fantasia o każdej porze dnia!.
Odkryj także Danone Fantasia z innymi dodatkami. Moja Fantasia. Moja chwila.
Marka standaryzowana: Fantasia
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt kremowy z kawałkami czekolady mlecznej (12,5%).
Marka: Fantasia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 2-6°C.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
energia
692 kJ/ 166 kcal
tłuszcz
9,3 g
w tym kwasy nasycone
5,9 g
węglowodany
16,9 g
w tym cukry
16,8 g
błonnik
0,3 g
białko
3,3 g
sól
0,14 g
Kubek zawiera 1 porcję produktu równą 104 g.
w porcji 104 g:
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 719 kJ / 172 kcal (9% RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: JOGURT: [MLEKO, ŚMIETANKA (z MLEKA), cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, żywe kultury bakterii
JOGURTOWYCH], kawałaki czekolady MLECZNEJ: [cukier, pełne MLEKO w proszku, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA,
SERWATKA w proszku (z MLEKA), emulgator: LECYTYNY (SOJA); aromat]

Pozostale informacje: Masa netto: 104 g e (91 jogurt + 13 g kawałki czekolady), Właścicielem znaku towarowego E. Wedel jest Lotte
Wedel sp. z o.o.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: edycja limitowana

Auchan - Pomidory całe 400 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidory całe w soku pomidorowym - sterylizowane.
Marka: Marinna
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Skonsumować bezpośrednio po
otwarciu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: obrane pomidory 60%, sok pomidorowy, regulator kwasowości: e330.

Przechowywanie i stosowanie

Henglein - Spód do pizzy chłodzony 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 346 g

Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Henglein
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Niemczech
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Spód do pizzy. Półprodukt garmażeryjny chłodzony.
Marka: Henglein
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
1126 kJ/267 kcal
Tłuszcz
5,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
45 g
w tym cukry
2,5 g
Białko
6,6 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, skrobia PSZENNA, oliwa z oliwek, alkohol etylowy, sól, substancje spulchniające
(difosforany, węglany sodu), drożdże, białko PSZENNE, glukoza, mąka kukurydziana, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), emulgator
(mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)
Przygotowanie i stosowanie: Zużyć zaraz po otwarciu.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: smak domowej kuchni, świeży, na papierze do pieczenia

Melon Galia* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Melon jest owocem niskokalorycznym, zawiera ok. 90% wody, znaczne ilości cukrów prostych oraz sole mineralne –
wapń i fosfor, witaminy z grupy B.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Melon - Galia na wagę
Marka: Melon
Przechowywanie: Całego melona polecamy przechowywać w temperaturze pokojowej do 7 dni, przeciętego trzeba przechować w lodówce
w szczelnym pojemniku lub owinięty w folię do 3 dni.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Melon

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Melon Miodowy* - produkt ważony, opak ok. 2.2kg
Opis Produktu
Opis produktu: Melon miodowy, o żółtej, twardej skórce i beżowym miąższu, pyszny i słodki owoc, który świetnie nadaje się do podania
jako przekąska czy deser albo dodania do smacznych, letnich, owocowych chłodników czy sałatek. Brązowe plamki na skórce są to
wykwity cukru, które świadczą o zwiększonej słodkości.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Melon - miodowy na wagę
Marka: Melon
Przechowywanie: Całego melona polecamy przechowywać w temperaturze pokojowej do 7 dni, przeciętego trzeba przechować w lodówce
w szczelnym pojemniku lub owinięty w folię do 3 dni.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Melon

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty ważymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zważonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Melon Zielony* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Odmianą melona zielonego charakteryzująca się owocami owalnymi ze skórką gładką, zielonożółtą i kremowobiałym
miąższem.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Melon - zielony na wagę
Marka: Melon
Przechowywanie: Całego melona polecamy przechowywać w temperaturze pokojowej do 7 dni, przeciętego trzeba przechować w lodówce
w szczelnym pojemniku lub owinięty w folię do 3 dni.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Melon

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Melon Cantalupe* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana melona cukrowego, którego owoc posiada formę kulistą, skórka często podłużnie żebrowana, niekiedy pokryta
wyrostkami i guzkami. Owoce osiągają wagę do 1kg, mają słodki, charakterystyczny bladozielony soczysty miąższ.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Melon - Cantalupe na wagę
Marka: Melon
Przechowywanie: Całego melona polecamy przechowywać w temperaturze pokojowej do 7 dni, przeciętego trzeba przechować w lodówce
w szczelnym pojemniku lub owinięty w folię do 3 dni.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Melon

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Grejpfrut pomelo

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Kokos* - produkt ważony, opak ok. 0.2kg
Opis Produktu
Opis produktu: Miąższ kokosa można zjeść od razu po rozłupaniu orzecha, prosto ze skorupy, albo przyrządzić na jego bazie pyszne desery
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu zamówienia

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Kokos -- na wagę

Marka: Kokos
Przechowywanie: Otwartego kokosa, szczelnie owiniętego folią należy przechowywać w warunkach 6-8 stopni Celsjusza do 5 dni

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KOKOS

Przechowywanie i stosowanie

Papaya świeża* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Jadalne są zarówno miąższ jak i skórka owoców papaya. Owoce mogą być spożywane na surowo, nadają się również na przetwory. Wytwarza
się z nich marmoladę, napój alkoholowy, kandyzuje się je oraz konserwuje w puszkach. Jadalne są także niedojrzałe owoce, które przed spożyciem należy
ugotować

Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta.
Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram
obowiązującej w dniu zamówienia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papaya - świeża na wagę
Marka: Papaya
Przechowywanie: Zalecamy przechowywać w warunkach 8-9 stopni Celsjusza

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Papaya

Przechowywanie i stosowanie

Kret - Active zel do WC 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 816 g

Opis produktu: Żel do WC Active 12xAction (Clean Power) aktywnie wybiela, nadaje połysk i kompleksowo dba o Twoją toaletę
zapewniając jej higieniczną czystość. Dzięki innowacyjnej recepturze doskonale radzi sobie z zabrudzeniami i zapobiega powstawaniu
kamienia. Odpowiednio dobrana konsystencja żelu zapewnia długotrwały efekt działania. Produkt przeznaczony jest do mycia i
odświeżania muszli klozetowych, bidetów i pisuarów. 12 x Action Clean Power. 1. Aktywnie wybiela. 2. Nadaje połysk. 3. Zapobiega
powstawaniu kamienia. 4. Usuwa przebarwienia z rdzy. 5. Likwiduje brud. 6. Zwalcza uciążliwe zacieki. 7. Usuwa osady. 8. Niweluje
nieprzyjemne zapachy. 9. Czyści pod obrzeżem muszli. 10. Działa nad i pod powierzchnią wody. 11. Opóźnia osadzanie się zabrudzeń. 12.
Odświeża.
Marka standaryzowana: Kret
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Kret
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki. Może powodować korozję metali. Zawiera: Podchloryn sodu, Wodorotlenek sodu, Tlenek
N,Ndimetylotetradecyloaminy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub
etykietę. Nie wdychać par. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU
POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w temperaturze
nieprzekraczającej 30°C. Zawartość usuwać do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody, a pojemnik usuwać do
segregowanych odpadów komunalnych. UWAGA! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Produkt zawiera m.in.: poniżej 5% związki wybielające na bazie aktywnego chloru (CI2), niejonowe środki powierzchniowoczynne, anionowe środki powierzchniowo-czynne; kompozycję zapachową
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Nanieść żel na czyszczoną powierzchnię. Po 15 minutach umyć szczotką, następnie spłukać
wodą. Nie stosować do powierzchni wrażliwych na działanie substancji alkalicznych (emalia, powierzchnie metalowe, chromowane,
pozłacane, z aluminium).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: aktywnie wybiela, nadaje połysk, higieniczna czystość
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Mlekpol - Ser gouda w plastrach 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 166 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekpol

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 10
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Gouda.
Marka: Mlekpol
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +10°C. Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w
temperaturze od 0°C do +10°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
wartość energetyczna
1441 kJ/347 kcal
tłuszcz w tym
27 g
- kwasy tłuszczowe nasycone17 g
węglowodany w tym
0g
- cukry
0g
białko
26 g
sól
1,3 g
wapń
820 mg (103% RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, sól, kultury bakterii MLEKOWYCH, stabilizator: chlorek wapnia
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej. opakowanie wyrzucić do żółtego pojemnika,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Q Jakość Tradycja - Podlaskie, wyprodukowano bez stosowania GMO, prosty skład, wysoka zawartość wapnia, polskie z natury

Philadelphia - Serek śmietankowy do smarowania 125 g
Opis Produktu

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Philadelphia
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek twarogowy, pasteryzowany.
Marka: Philadelphia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 1-8°C.
Wartości odżywcze
(100 g):
Energia
932 kJ/225 kcal
Tłuszcz
21 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
14 g
Węglowodany
4,3 g
w tym cukry
4,3 g
Błonnik
0,2 g
Białko
5,4 g
Sól
0,75 g
Zawiera 4-5 porcji.
1 porcja (30 g):
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 280 kJ/68 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne, ŚMIETANA, koncentrat białek SERWATKOWYCH (z MLEKA), sól, stabilizator (mączka chleba
świętojańskiego), kwas (kwas cytrynowy)
Pozostale informacje: 30 g 280 kJ 68 kcal 3%*, 100 g 932 kJ 225 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8
400 kJ/2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Philadelphia - Serek śmietankowy light 30% mniej tłuszczu 125 g
Opis Produktu

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Philadelphia
Informacje dot stylu zycia: O obniżonej zawartości tłuszczu
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek twarogowy, pasteryzowany.
Marka: Philadelphia
Oswiadczenia zywieniowe: lekki: obniżona zawartość tłuszczu o co najmniej 30% w porównaniu z Philadelphią Original.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 1-8°C.
Wartości odżywcze
(100 g):
Energia
614 kJ/148 kcal
Tłuszcz
11 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
7,1 g
Węglowodany
5,2 g
w tym cukry
5,2 g
Błonnik
0,4 g
Białko
7,4 g
Sól
0,70 g
Zawiera 4-5 porcji.
1 porcja (30 g):
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 184 kJ/44 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pełne MLEKO, koncentrat białek SERWATKOWYCH (z MLEKA), ŚMIETANA, sól, stabilizatory (mączka chleba
świętojańskiego, karagen), kwas (kwas cytrynowy)
Pozostale informacje: 30 g 184 kJ 44 kcal 2%*, 100 g 614 kJ 148 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8
400 kJ/2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: lekki: obniżona zawartość tłuszczu o co najmniej 30% w porównaniu z Philadelphią Original

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Lajkonik - Junior paluszki o smaku waniliowym 180g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, SEZAM - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Delikatne i kruche paluszki dla fanów chrupania w różnym wieku. Wypiekamy je w Skawinie pod Krakowem z mąki z wyselekcjonowanych
ziaren, według dopracowanych receptur. Nie zawierają. - barwników. - konserwantów. - dodatku wzmacniaczy smaku.
Marka standaryzowana: Lajkonik

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Junior

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lajkonik
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w zaciemnionym i suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Energia
1700 kJ/402 kcal
Tłuszcz
6,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
73 g
w tym cukry
4,6 g
Błonnik
3,7 g
Białko
12 g
Sól
2,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, olej rzepakowy, cukier, sól, JĘCZMIENNY EKSTRAKT słodowy, regulator kwasowości: wodorotlenek
sodu, drożdże, substancja spulchniająca: wodorowęglan amonu, aromat wanilinowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, bez barwników, bez dodatku wzmacniaczy smaku

Felix - Orzeszki ziemne prażone i smażone. solone 140 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 184 g
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera
Opis produktu: źródło składników odżywczych:. fosfor. błonnik. nienasycone kwasy tłuszczowe. wit. E. magnez.
Marka standaryzowana: Felix
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne smażone i prażone, solone.
Marka: Felix
Oswiadczenia zywieniowe: źródło białka. źródło składników odżywczych: fosfor, błonnik, nienasycone kwasy tłuszczowe, wit. E,
magnez.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest zalecany dla małych dzieci z powodu ryzyka zadławienia.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od nasłonecznienia i źródeł ciepła.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone

Wartość odżywcza produktu w 100 g
2492 kJ
601 kcal
48 g
7,5 g
26 g
15 g

Węglowodany
13 g
w tym cukry
5,3 g
Błonnik
8,1 g
Białko
24 g
Sól
1,6 g
Witaminy i składniki mineralne w 100 g
Witamina E
9,1 mg
Magnez
163 mg
Fosfor
385 mg
* Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). %* (100 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE (93 %), olej słonecznikowy, maltodekstryna, sól (1,6 %), substancja żelująca: guma arabska, cukier
karmelizowany, EKSTRAKT z drożdży
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: intensywniejszy smak, źródło białka

Proste Historie - Warzywa na patelnię po meksykańsku 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 461 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. 1. Bez rozmrażania. Zawartość opakowania (po uprzednim wyjęciu z niego saszetki z
przyprawą) wsyp na niewielką ilość rozgrzanego tłuszczu. 2. Smaż około 10 minut pod przykryciem, do miękkości warzyw, od czasu do
czasu mieszając (by uzyskać bardziej zrumienione warzywa, smaż bez przykrycia). 3. Pod koniec smażenia dodaj według uznania
przyprawę z saszetki dołączonej do opakowania i wymieszaj. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z ryżem i mieszanką przyprawową. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
675 kJ / 159 kcal
Tłuszcz
0,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,1 g
Węglowodany
30 g
w tym cukry
1,4 g
Białko
6,0 g
Sól
0,05 g
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.
Wartość odżywcza produktu w porcji 150 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1013 kJ / 239 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach 59 % (marchew, papryka czerwona, cebula, groszek zielony, KUKURYDZA), ryż (25 %),
fasola czerwona (15 %), mieszanka przyprawowa w saszetce (1 %): sól, papryka, czosnek, kolendra, cynamon, imbir, kurkuma, kmin
rzymski, pieprz czarny, gałka muszkatołowa, kardamon, chili, olej rzepakowy
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-097-011, Produkt certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i
na Diecie Bezglutenowej.
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt bezglutenowy, aromatyczna przyprawa w saszetce, z czerwoną fasolą i białym ryżem, gotowe w 10 minut
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

SALATERKA ŻAROODPORNA 26CM/3,8L Salaterka ze szkła borokrzemowego 26 cm. 3.8 l
Opis Produktu
Opis produktu: Nie rysuje się i nie matowieje w zmywarce. Do piekarnika, lodówki, mikrofali, na kuchenkę elektryczną. Średnica 26 cm

Uzytkowanie i przechowywanie: Przed pierwszym użyciem naczynie należy umyć
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salaterka ze szkła borokrzemowego
Marka: Termisil
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Gwarancja produktu nie obejmuje wad i uszkodzeń wywołanych używaniem produktu niezgodnie z
jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją. Szok termiczny: 180'C

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Maluta - Jogurt naturalny 0% bez laktozy 180 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 192 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Maluta
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt Naturalny.
Marka: Maluta
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
241 kJ / 57 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Węglowodany
5,2 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
9,0 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez mleka w proszku, 16,2 g białka w kubku, bez laktozy*, * Zawartość laktozy <0,01 g/100 g

Lantmanen- Bułki hot dog francuski 180g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 196 g
Zalecenia dla alergikow: SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Schulstad
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Miejsce pochodzenia: UE.
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Po wyjęciu z opakowania bułkę opiekamy w temp. 230°C ok. 1-2 min., następnie
wkładamy ulubione dodatki. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułki pszenne do przygotowania hot dogów w stylu francuskim.
Marka: Schulstad

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Po otwarciu opakowania produkt spożyć w ciągu 24 h.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna 1142 kJ / 269 kcal
Tłuszcz
1,3 g
w tym kwasy nasycone0,3 g
Węglowodany
55 g
w tym cukry
0,7 g
Białko
8,4 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, drożdże, sól, mąka słodowa PSZENNA, GLUTEN PSZENNY, emulgator: E472e, cukier, środek do
przetwarzania mąki (polepszacz): E 300, substancja KONSERWUJĄCA: E 282
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej, 180 g (3 bułki po 60 g),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: chrupie po podgrzaniu, wypieczone lokalnie

Auchan - Śledź z kolendrą i kardamonem 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać SKORUPIAKI, GLUTEN(z PSZENICY), MIĘCZAKI, JAJA, SOJĘ, MLEKO(łącznie z
LAKTOZĄ), SELER, olej z prażonych ORZESZKÓW ARACHIDOWYCH, SEZAM, GORCZYCĘ.
Rozszerzona nazwa produktu: Krojone marynowane filety ze śledzia atlantyckiego bez skóry, z ziarnami kolendry i kardamonem w oleju
rzepakowym

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śledź z kolendrą i kardamonem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +7C.

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1154 kJ
Wartość energetyczna
279 kcal
Tłuszcz
25 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,9 g
Węglowodany
3,2 g
- w tym cukry
3g
Białko
8,8 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Marynowane filety śledziowe bez skóry, krojone 55%(filety ŚLEDZIOWE bez skóry(ŚLEDŹ ATLANTYCKI(Clupea
harengus), złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku, obszar połowu: FAO 27, podobszar Morze Północne, wody Islandii i Wysp
Owczych, narzędzie połowowe: włoki, okrężnice), cukier, sól, regulator kwasowości: kwas octowy), cebula marynowana(cebula, sól,
regulator kwasowości: kwas octowy, przeciwutleniacze: kwas cytrynowy, kwas askorbinowy), olej rzepakowy, ziarna kolendry 0,5%,
koper suszony, kardamon mielony 0,1%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Śledź z czarnuszką 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać SKORUPIAKI, GLUTEN(z PSZENICY), MIĘCZAKI, JAJA, SOJĘ, MLEKO(łącznie z LAKTOZĄ), SELER, olej z
prażonych ORZESZKÓW ARACHIDOWYCH, SEZAM, GORCZYCĘ

Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Krojone marynowane filety ze śledzia atlantyckiego, bez skóry z nasionami czarnuszki oleju rzepakowym.
Pakowano w atmosferze ochronnej.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śledź z czarnuszką
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +7C

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1119 kJ
Wartość energetyczna
270 kcal
Tłuszcz
24 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,6 g
Węglowodany
4,7 g
- w tym cukry
4,7 g
Białko
9,4 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Marynowane filety śledziowe bez skóry, krojone 55%(filety ŚLEDZIOWE bez skóry(ŚLEDŹ ATLANTYCKI(Clupea
harengus), złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku, obszar połowu: FAO 27, podobszar Morze Północne, wody Islandii i Wysp
Owczych, narzędzie połowowe: włoki, okrężnice), cukier, sól, regulator kwasowości: kwas octowy), cebula marynowana(cebula, sól,
regulator kwasowości: kwas octowy, przeciwutleniacze: kwas cytrynowy, kwas askorbinowy), olej rzepakowy, nasiona czarnuszki 1,5%,
marchew suszona grys, nać pietruszki suszona

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Śledź z prażonymi ziarnami 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SKORUPIAKI, GLUTEN (z PSZENICY), MIĘCZAKI, JAJA, SOJĘ, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ),
SELER, GORCZYCĘ

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Krojone, marynowane filety ze śledzia atlantyckiego, bez skóry, z mieszanką prażonych, łuskanych ziaren
i nasion, pestek w oleju rzepakowym z dodatkiem oleju arachidowego
Warunki przechowywania: Po otwariu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w iągu 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śledź z prażonymi ziarnami

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +7C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1226 kJ
Wartość energetyczna
296 kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,1 g
Węglowodany
3g
- w tym cukry
2,9 g
Białko
11 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Krojone marynowane filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego bez skóry, krojone 55%(filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea
harengus), złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku, obszar połowu: FAO 27, podobszar Morze Północne, wody Islandii i Wysp
Owczych, narzędzie połowowe: włoki, okrężnice i podrywki), cukier, sól, regulator kwasowości: kwas octowy), cebula marynowana
(cebula, sól, regulator kwasowości: kas octowy), olej rzepakowy, mieszanka prażonych, łuskanych ziaren i nasion pestek w zmiennych
proporcjach 5%(ziarno słonecznika, nasiona SEZAMU, pestki dyni) olej z prażonych ORZESZKÓW ARACHIDOWYCH, nać pietruszki
suszona.

Przechowywanie i stosowanie

Chleb ze słonecznikiem 450g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY,MLEKO, SEZAM I SOJĘ

Opis produktu: Jeden z najsmaczniejszych chlebów z ziarnami. Z miękkim, regularnym miąższem, długo pozostający świeży. Chlebek z
masełkiem i dodatkami to świetny pomysł na poranne śniadanie
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb ze słonecznikiem

Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1271 kj / 303 kcal
Tłuszcz
9,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
39 g
- w tym cukry
3,4 g
Białko
11 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA 39%, woda, naturalny zakwas (mąka ŻYTNIA 16%, woda), ziarna słonecznika 10%, drożdże, sól, środek do
przetwarzania mąki (kwas askorbinowy)
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Schoko Bons-Cukierki z nadz. mlecznym i orzechami 125g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera

Marka standaryzowana: Kinder
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekoladki z mlecznej czekolady z nadzieniem mlecznym (42,5%) i orzechami.
Marka: Kinder
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna (kJ kcal)

Średnia wartość odżywcza 100 g
2401 / 576

Tłuszcz (g)
36,6
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)
21,2
Węglowodany (g)
52,5
w tym cukry (g)
52,2
Białko (g)
8,3
Sól (g)
0,280
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) Sztuka (5,8 g)
Zawiera minimum - sztuk/sztuki 20
138 / 33

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada MLECZNA 50% (cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA, emulgator:
LECYTYNY (SOJA); wanilina), cukier, MLEKO odtłuszczone w proszku (12,5%), olej palmowy, ORZECHY LASKOWE (5,8%),
MASŁO odwodnione, czekolada (cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, emulgator: LECYTYNY (SOJA); wanilina), substancje
glazurujące (guma arabska, szelak), syrop glukozowy, emulgator: LECYTYNY (SOJA), aromaty, Składniki MLEKA: 28% - Składniki
KAKAO: 16,5%

Przechowywanie i stosowanie

Knoppers - Wafelek nadziewany 3x25g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 76 g

Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera,
ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Wafelek nadziewany. Warstwa wafla z polewą kakaową.
Marka standaryzowana: Knoppers
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafelek nadziewany (nadzienie mleczne 30,2 %, nadzienie nugatowe 29,4 %).
Marka: Knoppers
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza Na 100 g
Wartość energetyczna
2294 kJ/ 550 kcal
Tłuszcz
33,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone18,6 g
Węglowodany
52,4 g
w tym cukry
35,3 g
Białko
8,8 g
Sól
0,39 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), odtłuszczone MLEKO w proszku* (13,5 %), mąka PSZENNA (12,3 %),
ORZECHY LASKOWE (9,1 %), pełnoziarnista mąka PSZENNA (6,1 %), KAKAO, tłuszcz MLECZNY* (2,6 %), KAKAO
niskotłuszczowe, skrobia PSZENNA, emulgator: LECYTYNY (SOJA), produkt z SERWATKI (z MLEKA), pełnotłuste MLEKO w
proszku* (0,2 %), sól, aromaty naturalne, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu, mielone ORZESZKI ZIEMNE, *łączna zawartość
MLEKA 10 %
Pozostale informacje: Masa netto: e 75 g, 3 x 25 g,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.knoppers.com.

Kuchnia Lubelska - Jogurt naturalny 1 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1050 g
Marka standaryzowana: Kuchnia Lubelska
Jednostka opisowa: kg
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny.
Marka: Kuchnia Lubelska
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż

48 godzin.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
455 kJ / 110 kcal
Tłuszcz
9,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,8 g
Węglowodany
4,0 g
w tym cukry*
4,0 g
Białko
3,2 g
Sól**
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mleko pasteryzowane, śmietanka pasteryzowana, białka mleka, żywe kultury bakterii jogurtowych, zawartość tłuszczu 9%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gęsty i aksamitny

Auchan - Sezamki trójpak 3x27g - 81g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZECHY arachidowy i inne ORZECHY
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sezamki multipak
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezposrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
Wartosc energetyczna kJ
Wartosc energetyczna kcal

na 100 g
2184 kJ
523 kcal

Bialko g

12 g

Weglowodany g
53 g
W tym cukry g
33 g
Tluszcz g
29 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g4,7 g
Sol g
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziarno SEZAMOWE(49%), syrop glukozowy, cukier.
Zawartosc opakowania: 3 opakowania po 27g

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chałwa sezamowa o smaku waniliowym 50g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera SEZAM i JAJA. Produkt może zawierać ORZESZKI arachidowe i inne ORZECHY i MLEKO.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chałwa sezamowa o smaku waniliowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
Wartosc energetyczna kJ
Wartosc energetyczna kcal
Bialko g
Weglowodany g
W tym cukry g
Tluszcz g

na 100 g
2171 kJ
520 kcal
12 g
48 g
27 g
30 g

W tym kwasy tluszczowe nasycone g5,5 g
Sol g
0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: miazga SEZAMOWA 49%, syrop glukozowy, cukier, tłuszcze roślinne (częściowo utwardzony olej palmowy, całkowicie
utwardzony olej rzepakowy), emulgator e471, białko JAJA w proszku, ekstrakt z korzenia mydlnicy, naturalny aromat waniliowy, aromat.

Przechowywanie i stosowanie
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Przechowywanie i stosowanie

LOreal Paris - Szampon ochronny 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 452 g
Opis produktu: Siła nauki dla nadzwyczajnie pięknych włosów. Specyfika włosów farbowanych w 3 wymiarach. Idealny kolor posiada 3 wymiary:
intensywność, bogactwo i blask. Mają one najwyższą wartość w pierwszych dniach po koloryzacji. Jednak włosy farbowane, szczególnie w intensywnych
odcieniach, jeżeli są pozbawione ochrony - szybko płowieją, stają się matowe, suche i pozbawione życia. Sekret szlachetnego koloru jak w pierwszych dniach
po koloryzacji**. Laboratoria L'Oréal stworzyły intensywnie pielęgnujący produkt, który działa w 3 wymiarach. Wzbogacony Color Seal, eliksirem z
siemienia lnianego + filtrami UVA/UVB + koncentratem odżywczym. 1. Chroni kolor: nowa formuła z eliksirem z siemienia lnianego chroni włókno włosa i
pomaga zatrzymać barwniki, aby zwiększyć trwałość koloru. 2. Chroni włosy: formuła z filtrami UVA/UVB chroni włosy przed utratą koloru i zmianą jego
tonu. . 3. Przedłuża blask: formuła pielęgnacyjna wzbogacona koncentratem odżywczym intensywnie odżywia, nadając włosom jedwabistą gładkość, aby
lepiej odbijały światło. Potwierdzone rezultaty nawet na delikatnych odcieniach*. Testowane na włosach rudych, blond i brązowych. Włosy farbowane
zachowują na długo piękny wygląd, jak w pierwszych dniach po koloryzacji**. *Test instrumentalny po zastosowaniu programu Szampon + Odżywka Color
Vive po zabiegu klasycznej koloryzacji. **Test konsumencki na 204 kobietach po zastosowaniu Szamponu i Odżywki Color Vive.
Marka standaryzowana: L'Oreal Paris
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Elseve

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szampon ochronny
Marka: L'Oréal Paris
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua / Water, Sodium Laureth Sulfate, Dimethicone, Coco-Betaine, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Cocamide Mipa, Tocopherol, Cocos Nucifera Oil / Coconut Oil, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Salicylic
Acid, Poly(Linseed Oil), Fumaric Acid, Benzophenone-4, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Carbomer, Geraniol,
Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, BHT, Citric Acid, Hexylene Glycol, Hexyl Cinnamal, Parfum / Fragrance
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Rozprowadzić starannie na całej długości włosów, aż po końcówki, następnie spłukać. W przypadku dostania się
preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: udowodniona skuteczność, testowane na włosach rudych, blond i brązowych*, Color Seal, eliksir z siemienia lnianego + filtry UVA/UVB + koncentrat
odżywczy, długotrwale chroni kolor, odżywia włosy, przedłuża blask, włosy farbowane, *Test instrumentalny po zastosowaniu programu Szampon +
Odżywka Color Vive po zabiegu klasycznej koloryzacji
Dodatkowe informacje: Więcej porad ekspertów znajdziesz na www.lorealparis.pl.

Auchan - Ryż biały długoziarnisty 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN
Uzytkowanie i przechowywanie: Doskonale smakuje zarówno na słodko z jogurtem i owocami, jak i na ostro z mięsem i warzywami
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia podany przy numerze partii
Przygotowanie: 100 g ryżu wsypać do 1 litra gotującej się wody, którą można posolić. Przykryć i gotować około 15-20 minut. Czas gotowania należy
dostosować do swoich upodobań co do twardości ryżu. Po ugotowaniu ryż odsączyć i podawać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ryż biały długoziarnisty
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1481 kJ/ 349 Kcal
Tłuszcz
1g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
0g
Białko
7,9 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Ryż biały długoziarnisty

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kasza jaglana 4x100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN
Opis produktu: Moc kulinarnych możliwości!
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: zależy od numeru partii produktu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kasza jaglana
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1474 kJ / 348 kcal
Tłuszcz
2,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,6 g
Węglowodany
68 g
- w tym cukry
0g
Białko
11 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kasza jaglana z prosa.
Zawartosc opakowania: 4 x 100 g
Przygotowanie i stosowanie: Torebkę z kaszą dokładnie opłukać zimną wodą i włożyć do gotującej się wody. Przykryć i gotować na wolnym ogniu przez ok. 15
minut. Czas gotowania należy dostosować do swoich upodobań co do twardości kaszy. Po ugotowaniu kaszy wyjąć torebkę za pomocą widelca, odsączyć,
rozciąć i podawać.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płatki owsiane błyskawiczne 400g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: zależy od numeru partii produktu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki owsiane błyskawiczne
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1585 kJ / 376 kcal
Tłuszcz
7,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,3 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
0,9 g
Błonnik
6,9 g
Białko
12 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% płatki OWSIANE błyskawiczne

Przygotowanie i stosowanie: Płatki błyskawiczne można spożywać na zimno jak i na ciepło. Nie wymagają gotowania. Płatki zalać wrzącą
wodą, mlekiem lub bulionem i odstawić pod przykryciem na 5 minut. Idealny dodatek do sałatek i jogurtów.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płatki jęczmienne błyskawiczne 400g.
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w POlsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki jęczmienne błyskawiczne

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1404 kJ / 332 kcal
Tłuszcz
2,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
63 g
- w tym cukry
2,3 g
Błonnik
11 g
Białko
9,3 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% płatki JĘCZMIENNE błyskawiczne.
Przygotowanie i stosowanie: Płatki błyskawiczne można spożywać na zimno jak i na ciepło. Nie wymagają gotowania. Płatki zalać wrzącą
wodą, mlekiem lub bulionem i odstawić pod przykryciem na 5 minut. Idealny dodatek do sałatek i jogurtów. Można wykorzystać je
również do przygotowania kleików, musli i ciastek.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płatki żytnie pełnoziarniste błyskawiczne 400g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: zależy od numeru partii produktu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki żytnie, pełnoziarniste, błyskawiczne
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1365 kJ / 323 kcal
Tłuszcz
1,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
6,3 g
Błonnik
14 g
Białko
8,2 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% pełnoziarniste płatki ŻYTNIE błyskawiczne
Przygotowanie i stosowanie: Wsypać płatki do gotującej się wody, mleka lub bulionu. Gotować na wolnym ogniu około 2-3 minuty.
Wyśmienity dodatek do jogurtów, deserów, zup i sałatek.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kasza jęczmienna perłowa 4x100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: nasiona SEZAMU.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kasza jęczmienna perłowa.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1429 KJ/ 338 Kcal
Tłuszcz
2,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,4 g
Węglowodany
69 g
- w tym cukry
0,5 g
Błonnik
7,0 g
Białko
7,0 g
Sól
0,01 g
RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej. (8400 KJ/ 2000 Kcal). w porcji 50 g
Opakowanie 400 g zawiera 8 porcji produktu po 50 g.
715 KJ/ 169 Kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kasza JĘCZMIENNA perłowa gruba.
Zawartosc opakowania: 4 x 100 g
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: Torebkę kaszy włożyć do 1 litra gotującej się wody, którą można lekko posolić.
Gotować na wolnym ogniu przez około 13-15 minut. Czas gotowania należy dostosować do swoich upodobań co do twardości kaszy. Po
ugotowaniu kaszy, wyjąć torebkę za pomocą widelca, odsączyć, rozciąć i podawać.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ser grana padano 200g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Mmm!
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser grana Padano(Chroniona Nazwa pochodzenia). Ser twardy dojrzewający podpuszczkowy z surowego
mleka krowiego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +8C. Spożyć zaraz po otwarciu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1654 kJ / 398 kcal
Tłuszcz
29 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Białko
33 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Surowe MLEKO, sól, podpuszczka, substancja konserwująca, lizozym z białka JAJ

Przechowywanie i stosowanie

Młyn Niedźwiady-Bio Mąka orkiszowa pełnoziarnista Bio 1kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1024 g

Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-01, Rolnictwo UE
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Zawiera
Opis produktu: Doskonała do pierogów, makaronów, ciast i naleśników.
Marka standaryzowana: Młyn Niedźwiady
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mąka orkiszowa pełnoziarnista Bio
Marka: Młyn Niedźwiady
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1397 kJ / 331 kcal
Tłuszcz
1,8 g
w tym kwasy nasycone
0,5 g
Węglowodany
62 g
w tym cukry
1,8 g
Błonnik
11 g
Białko
12 g
Sól
<0,01 g
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) % RWS*

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Nocciolata - Bio.. Ekologiczny krem do smarowania z orzechów laskowych i kakao 270 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY (MIGDAŁY, ORZECHY WŁOSKIE, PISTACJE).
Opis produktu: Ekologiczny krem do smarowania z orzechów laskowych i kakao. Bez oleju palmowego. Bezglutenowy. Produkt wegański. 15 g produktu
odpowiada 3 łyżeczkom do herbaty. Ilość porcji w opakowaniu: około 18.

Informacje dot stylu zycia: Produkt ekologiczny, bezglutenowy, bez oleju palmowego, odpowiedni dla wegan.
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie wyrzucaj szkła do środowiska naturalnego
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny krem do smarowania z orzechów laskowych i kakao.
Marka: Nocciolata
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
2273 KJ / 545 Kcal.
Tłuszcz
33 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,5 g
Węglowodany
55 g
- w tym cukry
53 g
Białko
5,4 g
Błonnik
4,8 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier trzcinowy*, pasta z ORZCHÓW LASKOWYCH* 19,5%, olej słonecznikowy*, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
w proszku* 11%, masło kakaowe, emulgator (lecytyna SOJOWA)*, ekstrakt z wanilii*
Sklad produktu: *Produkt pochodzenia ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Sultan - Chałwa o smaku waniliowym 1kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1007 g

Zalecenia dla alergikow: Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Zawiera
Marka standaryzowana: Sultan
Jednostka opisowa: kg
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chałwa o smaku waniliowym.
Marka: Sultan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temp. poniżej 18°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2264 kJ / 542 kcal
Tłuszcz
32,1 g
w tym kwasy tłuszczowe
6,1 g
Węglowodany
49,6 g
w tym cukry
49,2 g
Białko
11,8 g
Sól
0,25 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). %RWS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: miazga SEZAMOWA (50%), cukier, emulgator (E471), korzeń mydlnicy, regulator kwasowości (E330), aromat (wanilina)

Przechowywanie i stosowanie
Informacje dot stylu zycia cd: Nie zawiera pochodnych mięsa wieprzowego.

Lays - Chipsy fromage 215g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Opis produktu: Chrupiące chipsy Lay's powstają z wyselekcjonowanych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy i pysznie
przyprawiamy. . Każdy dzień smakuje lepiej z Lay's!.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane o smaku śmietankowego serka z ziołami.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna
2275 kJ
Wartość energetyczna
546 kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy nasycone
4,3 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
1,9 g
Błonnik
4,2 g
Białko
6,3 g
Sól
1,7 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 7-8 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 682 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący [sól,
serwatka w proszku z MLEKA, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, guanylan disodowy), cukier, cebula w proszku, glukoza,
aromaty (zawierają białka MLEKA), pietruszka w proszku, ser w proszku z MLEKA, przyprawy i zioła]
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

PLAK 750ML-SPRAY DO KOKPITU
Opis Produktu
Opis produktu: Kolor Korka określa zapach produktu: Cytryna, truskawka, wanilia, wiśnia, lawenda, brzoskwinia. Plak - nabłyszcza i konserwuje.
Najwyższej jakości środek nabłyszczający do deski rozdzielczej oraz elementów plastikowych i drewnianych. konserwuje i chroni przed promieniowaniem
słoneczny. Antystatyczny - zapobiega osadzaniu się kurzu. Doskonały do polerowania mebli z połyskiem. Pozostawia przyjemny zapach. Zapachy wydawane
losowo

Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plak
Marka: Atas
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50C. Nie przekłuwać ani nie
spalać, także po zużyciu. Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi. Unikać bezpośredniego
wdychania, chronić oczy przed kontaktem z preparatem. DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOSCI: Stosowanie produktu w nadmiarze i
w pomieszczeniach nie dość wentylowanych, może spowodować powstawanie mieszanek wybuchowych.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Rebi-Dental - Szczoteczka do zębów - miękka sztuka
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w PRC

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczoteczka do zębów - miękka
Marka: Rebi-Dental

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Migdały łuskane 1kg
Opis Produktu

Jednostka opisowa: kg
Kraj pochodzenia: kraj pochodzenia: USA

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdały łuskane
Marka: Makar

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MIGDAŁY ŁUSKANE

Przechowywanie i stosowanie

Dr. Oetker - Sos deserowy o smaku czekoladowym 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 236 g
Opis produktu: Sosy deserowe są wyśmienitym dodatkiem do lodów, deserów, ciast, naleśników i gofrów. Wzbogacają smak i podnoszą atrakcyjność
wszystkich słodkości, zarówno tych podawanych na zimno jak również na ciepło. Produkowane są w oparciu o naturalne składniki, nie zawierają sztucznych
barwników i konserwantów dlatego szczególnie polecamy je do serwowania w kompozycji z budyniami lub kisielami Dr. Oetkera jako słodka przekąska dla
najmłodszych smakoszy. Sosy Dr. Oetkera zapakowane są w oryginalną, funkcjonalną butelkę o atrakcyjnym kształcie. Forma butelki „postawiona na głowie”
pozwala w prosty sposób wycisnąć z butelki sos do ostatniej pysznej kropli. Dodatkowo zastosowana w nakrętce przegroda silikonowa umożliwia łatwe i
kontrolowane dozowanie produktu oraz zapobiega wyciekaniu sosu podczas przechowywania. .

Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos o smaku czekoladowym
Marka: Dr. Oetker
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 30 dni. .
Wartości odżywcze
Energia

w 100 g:
1431 kJ/340 kcal

Tłuszcz

4,9 g

w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone2,6 g
Węglowodany
71,1 g
w tym Cukry
60,8 g
Białko
1,3 g
Sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, woda, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz roślinny palmowy, emulgator (lecytyny),
aromaty, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
Informacje o dodatkach: Bez barwników.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia:, 1. Przed użyciem wstrząśnij. Następnie odkręć nakrętkę. 2. Usuń aluminiową platynkę. 3.
Nałóż nakrętkę, otwórz klapkę i lekko ściskając butelkę dozuj sos. , 4. Po użyciu bez obaw stawiaj butelkę "na głowie", specjalne
zabezpieczenie w nakrętce zapobiega wyciekaniu sosu. ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów i barwników, doskonały dodatek do: lodów, ciast, deserów, naleśników

Piątnica - Skyr jogurt pitny typu islandzkiego 150 g
Opis Produktu
Opis produktu: Skyr to jogurt typu islandzkiego. Ma bardzo wysoką zawartość białka i 0% tłuszczu. Charakteryzuje się gęstą, kremową
konsystencją i śmietankowym smakiem. Do wyprodukowania 1 kilograma skyru potrzeba czterech litrów mleka. Dzięki temu skyr bogaty
jest w naturalne białka mleka
Informacje dot stylu zycia: Produkt bezglutenowy
Podmarka: Skyr
Warunki przechowywania: Spożyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt typu islandzkiego naturalny
Marka: Piątnica

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
274 kJ/ 64 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
4,1 g
- w tym cukry
4,1 g
Białko
12 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus
Sklad produktu: Z mleka od krów karmionych paszami bez genetycznie zmodyfikowanych organizmów
Pozostale informacje: Skyr to idealny pomysł na sycącą przekąskę w ciągu dnia, może stanowić podstawę śniadania, składnik deserów lub
dipów

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Koszulki wpinane na dokumenty A4 transparentne 25 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: 25 perforowanych koszulek na dokumenty A4 wykonane z wysokiej jakości folii propylenowej o strukturze ziarnistej. Otwierane z góry, mają
wzmocniony, multiperforowany grzbiet. Dodatkowym atutem są ich właściwości antystatyczne.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koszulki wpinane na dokumenty A4 transparentne

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 25 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Oskroba - Keks Angielski 450g
Opis Produktu
Waga: -

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ŚLADOWE ILOŚCI SOI, PSZENICE, JAJA I MLEKO
Opis produktu: Deikatne ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z owocami kandyzowanymi, nasączonerumem. Bez tłuszczów utwardzonych,
bez konserwantów
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Keks angielski
Marka: Cukiernia
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Przechowywać w temperaturze otoczenia
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1361 kj /324 kcal
Tłuszcz
7,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
57 g
w tym cukry
25 g
Białko
5,8 g
Sól
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA nadzienie (przecier jabłkowy, przecier morelowy 5,6%, syrop glukozowy (z PSZENICY), skrobia
modyfikowana, kwas cytrynowy - regulator kwasowości), cukier, olej rzepakowy, JAJA, SERWATKA w proszku (z MLEKA), MASŁO

1%, drożdże, sól, woda, karoteny - barwnik, aromat
Pozostale informacje: -

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

Arpex - Baloniki pastelowe, 6 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: 23 cm. Mix kolorów (kolory wydawane są losowo)
Podmarka: Party Time
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Balony pastelowe
Marka: Arpex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Dzieci poniżej 8 roku życia mogą udławić się lub udusić nienadmuchanymi lub pękniętymi balonami.
Wymagany nadzór osób dorosłych. Trzymać nienadmuchane balony z dala od dzieci. Balony powinny być nadmuchiwane przy użyciu
pompki. Aby zapobiec pęknięciu, balony należy nadmuchiwać do określonego rozmiaru. Przed podaniem dzieciom do zabawy, należy
usunąć opakowanie. Opakowanie należy zachować, gdyż zawiera ważne informacje
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze powyżej +10’C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Balony wykonano z naturalnego lateksu kauczukowego
Zawartosc opakowania: 6 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Mlekpol - Ser gouda porcjowany 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 250 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekpol
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 10
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Gouda.
Marka: Mlekpol
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 °C do +10 °C. Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 4 dni w
temperaturze od 0 °C do +10 °C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
wartość energetyczna
1441 kJ/347 kcal
tłuszcz
27 g
- kwasy tłuszczowe nasycone17 g
węglowodany
0g
w tym cukry
0g
białko
26 g
sól
1,3 g
wapń
820 mg (103% RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO (wyprodukowane bez stosowania GMO), sól, kultury bakterii MLEKOWYCH, stabilizator: chlorek wapnia
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: prosty skład, wysoka zawartość wapnia, polskie z natury, wyprodukowano bez stosowania GMO
Dodatkowe informacje: Wyrzuć do żółtego pojemnika.

Maluta - Jogurt Typ Bałkański340 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 350 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Maluta
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny.
Marka: Maluta
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
489 kJ / 118 kcal
Tłuszcz
9,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,4 g
Węglowodany
5,0 g
w tym cukry
5,0 g
Białko
5,0 g
Sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne pasteryzowane, ŚMIETANKA pasteryzowana, MLEKO w proszku odtłuszczone, BIAŁKA MLEKA, żywe
kultury bakterii JOGURTOWYCH: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
Przygotowanie i stosowanie: Opływ serwatki jest charakterystyczny dla naturalnych produktów fermentowanych tradycyjnie
dojrzewających,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: doskonały jogurt od Maluty

Dawtona - Koncentrat pomidorowy 80 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 158 g
Opis produktu: Koncentrat Dawtony zyskał już miano kultowego - powstaje z dojrzałych i dorodnych pomidorów, nie zawiera żadnych
dodatkowych składników. Od lat towarzyszy nam w kuchni jako nieodłączny składnik wielu dań i potraw, od sosu czy zupy pomidorowej,
po gołąbki lub fasolkę po bretońsku.
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koncentrat pomidorowy 30% pasteryzowany
Marka: Dawtona
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
427 kJ / 101 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
19 g
w tym cukry
16 g
Błonnik
3,9 g
Białko
4,3 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość EKSTRAKTU 30%±2%

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Dawtona - Sos węgierski z pieczarkami 530 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos węgierski z papryką do kaszy. Produkt pasteryzowany.
Marka: Dawtona
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
240 kJ/ 57 kcal
Tłuszcz
0,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
8,0 g
Błonnik
0,8 g
Białko
1,0 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory (58 g pomidorów na 100 g produktu), woda, papryka (10%), cukier, pieczarki (6%), cebula, skrobia modyfikowana kukurydziana, sól,
olej rzepakowy, papryka słodka mielona, chili, przyprawy, koncentrat soku pieczarkowego, aromaty, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przygotowanie i stosowanie: Propozycja przygotowania, 1. Ugotuj kaszę, Wybierz taką, jaką lubisz najbardziej. 2. Przygotuj mięso w
swój ulubiony sposób, Doskonale będzie pasować pokrojone w kostkę, podsmażone mięso wieprzowe. 3. Dodaj nasz sos węgierski z
papryką, Gotowe, smacznego!, Dodanie mięsa nie jest konieczne - możesz pominąć ten etap i zamiast tego cieszyć się pysznym,
wegetariańskim daniem!, Wypróbuj też nasz sos jako bazę do leczo i innych dań jednogarnkowych - będzie pasował idealnie!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowa udoskonalona receptura!

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - Naturalna woda mineralnagazowana 1,5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1551 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta.
Marka standaryzowana: Cisowianka

Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, wysokonasycona dwutlenkiem węgla, średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Ogólna mineralizacja 742 mg/l.
Jony w mg/l:
Wapniowy Ca 2+
130,3
Magnezowy Mg 2+
21,9
Sodowy Na +
11,0
Wodorowęglanowy HCO3 539,1
Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - Naturalna woda mineralna niegazowana 1,5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1546 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta. pH 7
neutralne.

Marka standaryzowana: Cisowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, nienasycona dwutlenkiem węgla, średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Ogólna mineralizacja 742 mg/l
Jony w mg/l:
Wapniowy Ca 2+
130,3
Magnezowy Mg 2+
21,9
Sodowy Na +
11,0
Wodorowęglanowy HCO3 539,1
Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Zupa jarzynowa 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 460 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Bardzo popularna i lubiana zupa w naszym kraju. W jej skład wchodzą starannie dobrane warzywa takie jak: ziemniaki, marchewka,
kalafior, brukselka i cebulka oraz podkreślająca smak pietruszka.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować. bez rozmrażania. Garnek: Do 1 l gorącego bulionu lub wywaru wsypać zawartość opakowania, dodać 4 ziarenka ziela angielskiego, 2
liście laurowe, 10 ziarenek pieprzu. Gotować pod przykryciem ok. 10 minut. Zupę doprawić solą. Można zabielić śmietaną i dodać koperek. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony.

Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C / 4 dni. ** -12 °C / 1 miesiąc. *** poniżej - 18 °C / do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
181 kJ / 43 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
6,6 g
w tym cukry
2,9 g
Błonnik
2,8 g
Białko
2,1 g
Sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: ziemniaki, marchew, kalafior, kapusta brukselska, cebula, pietruszka

Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na: www.hortex.pl.

Mlekovita - Mleko spożywcze pasteryzowane w wysokiej temperaturze zawartość tłuszczu 3.2% 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1056 g
Opis produktu: - Wapń i Fosfor pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów; - Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi; - Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 szklanki (250 ml) mleka dziennie.
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: l
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko spożywcze pasteryzowane w wysokiej temperaturze.
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: naturalne źródło: wapnia, potasu, fosforu i witaminy B12.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 24 godziny.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Wapń
Fosfor

Wartość odżywcza w 100 ml:
253 kJ/60 kcal
3,2 g
2,0 g
4,7 g
4,7 g
3,2 g
0,10 g
105 mg - 13% *DRWS
90,0 mg - 13 % *DRWS

Potas
155 mg - 8 % *DRWS
Witamina B12
0,40 µg - 16 % *DRWS
Opakowanie 1 L zawiera 4 sugerowane porcje produktu.
Wartość odżywcza w porcji 250 ml
*** Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
636 kJ/152 kcal
*Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia składników mineralnych i witamin (dla osób dorosłych). 8,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu 3,2 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalne źródło: wapnia, potasu, fosforu i witaminy B12

Auchan - Korektor biurowy w płynie 20 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Szybkoschnący. Dobrze kryjący
Uzytkowanie i przechowywanie: Dobrze zakręcić po zakończeniu użytkowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Korektor biurowy w płynie
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Zawiera: Cyclopentane, Hydrocarbons, C7=C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, acetona. H225 Wysoce
łatwopalna ciecz i pary. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H14 Działa szkodliwie a organizmy wodne
powodując długotrwałe skutki. P101. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojmenik lub etykietę. P102 Chronić
przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Palenie wzbronione. P233. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P273 Unikać uwolneiniea do środowiska.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Budyń czekoladowy z dodatkiem czekolady 45g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN (PSZENNY), MLEKO
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Budyń o smaku czekoladowym z dodatkiem czekolady, bez cukru w proszku

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
402 kJ / 96 kcal
Tłuszcz
1,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
16 g
- w tym cukry
11 g
Białko
3,2 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Skrobia, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 15%, czekolada 0,8%(cukier, miazga kakaowa), aromat
Przygotowanie i stosowanie: Z 0,5 litra mleka o zawartości tłuszczu 2,0% odlać 1/2 szklanki, wsypać do niej zawartość torebki oraz 2
łyżki(40g) cukru, dobrze rozmieszać. 2. Resztę mleka zagotować. Do gotującego się mleka wlać rozpuszczony proszek. Gotować jeszcze
przez chwilę, ciągle mieszając do momentu zgęstnienia budyniu. 3. Ugotowany budyń wlać do salaterek.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Naturalna woda gazowana. średniomineralizowana 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Naturalna woda mineralna średniozmineralizowana z otworu Sudety + w Gorzanowie k/Polanicy Zdroju. Zawiera wapń. Zawiera
wodorowęglany. Odżelaziona przez napowietrzanie i filtrację. Wysoko nasycona dwutlenkiem węgla w toku produkcji: powyżej 4000 mg/l CO2. Nazwa
handlowa: Sudety +

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna gazowana z otworu Sudety +

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed działaniem promieni słonecznych i zamrożeniem.
Kationy
mg/l
wapniowy Ca++ 198
sodowy Na+
94,3
magnezowy Mg++18,4
potasowy K+
7,27

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Suma rozpuszczonych składników mineralnych 1260 mg/l

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Naturalna woda niegazowana 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Średniozmineralizowana, z otworu Sudety + w Gorzanowie k/Polanicy zdroju. Zawiera wapń i wodorowęglany. Odżelaziona przez
napowietrzanie i filtrację. Nienasycona dwutlenkiem węgla. Nazwa handlowa: Sudety +

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna z otworu Sudety + Niegazowana
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed działaniem promieni słonecznych i zamrożeniem.
Kationy
mg/l
wapniowy Ca++ 198
sodowy Na+
94,3
magnezowy Mg++18,4
potasowy K+
7,27

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Suma rozpuszczonych składników mineralnych 1260 mg/l

WIDELEC DREWNIANY Widelec drewniany
Opis Produktu
Opis produktu: Długość: około 27 cm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Widelec drewniany
Marka: Practic

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Brazil 100% Arabica kawa ziarnista 250g

Opis Produktu
Opis produktu: Kawa z Brazylii jest powszechnie ceniona na całym świecie. Jest to kawa doskonale zrównoważona o pełnym, ale zarazem łagodnym smaku,
lekko wyczuwalnej słodyczy oraz niskiej kwasowości. Charakterystycznym walorem tej kawy jest wyważony aromat z delikatnie zaznaczonymi nutami czekolady i
orzechów
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Coffee Beans
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Brazylia
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona ziarnista. 100% arabica
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% arabica

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Colombia kawa palona ziarnista 100% Arabica 250g
Opis Produktu
Opis produktu: Kawa z Kolumbii ma charakterystyczny, wytrawnie orzechowy aromat i pełny smak. W filiżance da się wyczuć wyraźną kwasowość oraz
słodycz dojrzałych owoców. Dzięki idealnej równowadze słodyczy, kwasowości i mocnego orzechowego aromatu kawy kolumbijskie są uważane za kawy
kompletne.

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Kolumbia
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE.

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona ziarnista. 100% arabica.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% arabica

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa ziarnista Classic 1kg.
Opis Produktu
Opis produktu: Harmonijny smak wzbogacony delikatną kwaskowatością to zasługa nie tylko specjalnie dostosowanemu procesowi palenia. Wysokogórski
klimat panujący na nasłonecznionych plantacjach wydobywa z ziaren esencje smaku i aromatu. Moc kawy 3 w 5-cio stopniowej skali.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa ziarnista Classic

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% arabica.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa Ziarnista Crema 1kg.
Opis Produktu
Opis produktu: Doskonale zbalansowany, delikatny smak, z równocześnie dobrze wyczuwalnym aromatem Crema zawdzięcza odpowiednio dobranemu
procesowi palenia ziaren. Jej charakterystyczną cechą jest aksamitnie kremowa pianka, która kusi smakoszy kaw.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa Ziarnista Crema

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa palona ziarnista espresso 1kg.
Opis Produktu
Opis produktu: Idealnie wyważona mieszanka mocno palonych ziaren o intrygującym, mocnym aromacie oraz równie intensywnym smaku, który długo
pozostaje na podniebieniu. Mocne palenie nadaje kawie delikatnej goryczki pożądanej przez koneserów kaw espresso.
Pochodzenie: Kawa palona ziarnista pochodzi z Brazylii
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona ziarnista espresso
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Arabica

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa rozpuszczalna liofilizowana Colombia 100g.
Opis Produktu
Opis produktu: Coffee Maniac Colombia to kawa intensywna o niskiej kwasowości a zarazem o słodko-kwaśnym smaku. Charakterystyczną cechą kaw
kolumbijskich jest mocno wyczuwalna owocowa nuta
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE. Kraj pochodzenia kawy: Kolumbia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa rozpuszczalna liofilizowana

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kawa rozpuszczalna liofilizowana(90% arabika, 10% robusta)
Przygotowanie i stosowanie: Wsypać 1 lub 2 łyżeczki kawy do filiżanki i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą(100ml)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa rozpuszczalna liofilizowana Peru 100g.
Opis Produktu
Opis produktu: Kawa Coffee Maniac Peru to kawa dla wymagających wielbicieli tego czarnego napoju. Wybitnie zwrotnikowy klimat panujący na
peruwiańskich plantacjach nadaje kawie zbalansowany smak o niskiej kwasowości i jest obdarzony owocowo-orzechowym aromatem.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE. Kraj pochodzenia kawy: Peru

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa rozpuszczalna liofilizowana
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kawa rozpuszczalna liofilizowana(75% arabika, 25% robusta)
Przygotowanie i stosowanie: Wsypać 1 lub 2 łyżeczki kawy do filiżanki i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą(100ml)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa rozpuszczalna liofilizowana Brazil 100g.
Opis Produktu
Opis produktu: Kawa Coffee Maniac Brazil powstała z mieszanki ziaren dojrzewających na brazylijskich plantacjach. Jest to kawa doskonale zrównoważona o
pełnym, ale zarazem łagodnym smaku, lekko wyczuwalne słodyczy i niskiej kwasowości.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE. Kraj pochodzenia kawy: Brazylia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa rozpuszczalna liofilizowana.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kawa rozpuszczalna liofilizowana(75% arabika, 25% robusta)
Przygotowanie i stosowanie: Wsypać 1 lub 2 łyżeczki kawy do filiżanki i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą(100ml)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Agrest kandyzowany w czekoladzie 80g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ZBOŻA zawierające GLUTEN, NASIONA SEZAMU, MLEKO(łącznie z LAKTOZĄ), DWUTLENEK SIARKI,
ORZESZKI ARACHIDOWE i ORZECHY

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Agrest kandyzowany w czekoladzie
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1820 kJ / 434 kcal
Tłuszcz
19 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
58 g
Białko
3,7 g
Sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czekolada(59,5%)(cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny(z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu,

aromat), agrest kandyzowany(40%)(agrest, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu), cukier, syrop glukozowy, tłuszcze roślinne: palmowy, kokosowy, skrobia modyfikowana kukurydziana,
substancje glazurujące: szelak, guma arabska

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Żurawina kandyzowana w czekoladzie mlecznej 80g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ZBOŻA zawierające GLUTEN, NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI, ORZESZKI ARACHIDOWE i
ORZECHY

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurawina kandyzowana w czekoladzie mlecznej
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1881 kJ / 447 kcal
Tłuszcz
16 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,8 g
Węglowodany
72 g
- w tym cukry
68 g
Białko
2.9 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada MLECZNA(60%)(cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, MIAZGA kakaowa, tłuszcz
MLECZNY, emulgatory: lecytyny(z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu, aromat), żurawina kandyzowana(39,5%)(żurawina, cukier, olej
słonecznikowy), cukier, syrop glukozowy, tłuszcze roślinne: palmowy, kokosowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, substancje
glazurujące: szelak, guma arabska

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Migdał prażony w czekoladzie i czekol. białej 80g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ZBOŻA zawierające GLUTEN (PSZENNY, ŻYTNI), NASIONA SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI, ORESZKI
ARACHIDOWE i ORZECHY

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdał prażony w czekoladzie i czekoladzie białej
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2347 kJ / 563kcal
Tłuszcz
36 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
48 g
- w tym cukry
42 g
Białko
9,2 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada(35,8%)(cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, emulgatory: LECYTYNY(z SOI), polirycynooleinian
poliglicerolu, aromat), czekolada biała(35,8%)(cukier, tłuszcz KAKAOWY, MLEKO pełne w proszku, SERWATKA(z MLEKA) w
proszku, emulgator: LECYTYNY(z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu, aromat), MIGDAŁ prażony(28%), cukier, syrop glukozowy,
tłuszcze roślinne: palmowy, KOKOSOWY, skrobia modyfikowana kukurydziana, substancje glazurujące: szelak, guma arabska
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 45%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzeszki arachidowe w czekoladzie 120g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ZBOŻA zawierające GLUTEN, DWUTLENEK SIARKI, NASIONA SEZAMU, MLEKO(łącznie z LAKTOZĄ) i
ORZECHY

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki arachidowe w czekoladzie
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2302 kJ / 553 kcal
Tłuszcz
38 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone13 g
Węglowodany
37 g
- w tym cukry
31 g
Białko
14 g
Sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czekolada MLECZNA(54%)(cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, MIAZGA kakaowa, tłuszcz
MLECZNY, emulgatory: lecytyny(z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu, aromat), ORZESZKI ARACHIDOWE prażone(45,5%), cukier,
syrop glukozowy, tłuszcze roślinne: palmowy, kokosowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, substancje glazurujące: szelak, guma
arabska

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Gostyń - Mleko zagęszczone niesłodzone 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 520 g
Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: SM Gostyń

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko zagęszczone niesłodzone 7,5% tłuszczu. Zawiera 17,5% suchej masy beztłuszczowej mleka.
Sterylizowane.
Marka: SM Gostyń
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +18°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce 3-4 dni.
Wartości odżywcze
na 100 g
wartość energetyczna
550 kJ
wartość energetyczna
131 kcal
tłuszcz, w tym
7,5 g
- kwasy tłuszczowe nasycone5,3 g
węglowodany, w tym
9,4 g
- cukry
9,4 g
białko
6,6 g
sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, stabilizatory (fosforany sodu i cytryniany sodu), Zawiera 17,5% suchej masy beztłuszczowej MLEKA
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Serek wiejski naturalny 500g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Piątnica

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek wiejski naturalny

Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
406 kJ/97 kcal
Tłuszcz
5,0 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone3,5 g
Węglowodany
2,0 g
W tym cukry
1,5 g
Białko
11 g
Sól
0,70 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG ziarnisty, ŚMIETANKA pasteryzowana, sól
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO
Dodatkowe informacje: Gotuj z Piątnicą!. Zerwij i przeczytaj. Przepisy kulinarne wewnątrz etykiety.

Bobovita - Kaszka mleczno-ryżowa z truskawkami 230g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera
Opis produktu: 1000 pierwszych dni. 1000 pierwszych dni życia to wyjątkowy czas, w którym przez odpowiedni sposób żywienia
możesz pozytywnie wpływać na zdrowie teraz i w przyszłości. Zadbaj o zdrowie i rozwój dziecka, zapewniając mu urozmaiconą i
zbilansowaną dietę, złożoną z najwyższej jakości produktów odpowiednich do wieku i potrzeb. nasza obietnica... Nasze kaszki BoboVita
odpowiadają na szczególne potrzeby żywieniowe Twojego dziecka. Pomagają wspierać prawidłowy rozwój i układ odpornościowy.*.
Kaszka mleczno-ryżowa truskawka została starannie skomponowana tak, by zawierała to, co dobre dla Twojego dziecka:. mleko
modyfikowane - odpowiednie do wieku dziecka + zboża - ryż - ważny składnik zbilansowanego jadłospisu + owoce - pyszny smak
truskawek. Źródło kluczowych witamin i składników mineralnych:. *Jod dla wsparcia rozwoju poznawczego. *Żelazo i Wit. C dla
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Biotyna dla prawidłowego metabolizmu energetycznego. *zgodnie z przepisami
prawa. Czy wiesz, że... Normy jakości i bezpieczeństwa wobec naszych zbóż są nawet do 1000 razy bardziej surowe niż dla zbóż dla
dorosłych.*. * dotyczy norm dla pestycydów w zbożach. gwarantujemy!!!. Nasze kaszki BoboVita to gwarancja jakości i bezpieczeństwa.

Możesz mieć pewność, że zboża i owoce w kaszkach pochodzą wyłącznie ze starannie skontrolowanych pól i sadów, a wszystkie
produkty spełniają rygorystyczne normy jakościowe żywności dla najmłodszych. To dla nas naturalne, aby kaszki BoboVita były:. Bez
konserwantów i barwników*. Bez wzmacniaczy smaku*. Bez oleju palmowego. * zgodnie z przepisami prawa. Produkt dla niemowląt i
małych dzieci.
Marka standaryzowana: BoboVita
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: BoboVita
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło kluczowych witamin i składników mineralnych.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu torebki
zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni.
Wartości odżywcze
100 g kaszki BoboVita
Wartość energetyczna kJ
1810
Wartość energetyczna kcal
429
Tłuszcz, w tym: g
9,8
- kwasy nasycone g
2,4
Węglowodany, w tym: g
72
- cukry g
31
Błonnik g
1,2
Białko
13
Sól
0,25
Witaminy
Witamina A µg
419 (105%)*
Witamina D µg
7,4 (74%)*
Witamina E mg
7,6
Witamina C mg
43 (172%)*
Tiamina mg
1,1 (220%)*
Witamina B6 mg
0,63 (90%)*
Biotyna µg
21
Składniki mineralne
Sód mg
100
Wapń mg
453 (113%)*
Żelazo mg
6,9 (115%)*
Jod µg
84 (120%)*
Opakowanie zawiera około 5-6 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. Porcja (40 g kaszki + 160 ml wody)
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu.
724
*% zalecanego dziennego spożycia
172

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ryżowa 43,9%, MLEKO modyfikowane 43,6% [odtłuszczone MLEKO w proszku, odmineralizowana SERWATKA w
proszku (z MLEKA), oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy, wysokooleinowy słonecznikowy, KOKOSOWY), witaminy i składniki
mineralne (C, E, A, biotyna, tiamina, B6, D, wapń, żelazo, jod), maltodekstryna], cukier, proszek truskawkowy 1,2% (maltodekstryna,
suszona truskawka, naturalny aromat truskawkowy), płatki truskawkowe 1% (suszona truskawka, mąka ryżowa), naturalny aromat,
Maltodekstryna jest nośnikiem owoców w proszku oraz witamin, Ciemne drobiny w kaszce pochodzą z ryżu
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Warto wiedzieć!, Pierwsze produkty zbożowe można wprowadzać do diety niemowlęcia po ukończeniu
przez nie 4. miesiąca życia. Dzieciom w wieku 1-3 lat eksperci zalecają podawanie 5 porcji produktów zbożowych dziennie. Sposób
przygotowania:, Zawsze przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Zanim przystąpisz do sporządzania posiłku dla dziecka, umyj

dokładnie ręce i upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać są czyste. Krok 1. Zagotuj wodę i odmierz 160 ml, wlej do miseczki i
ostudź to temperatury ok. 50°C. Krok 2. Wsyp powoli 40 g kaszki (5 łyżek stołowych). Krok 3. Mieszaj do uzyskania jednolitej
konsystencji. Odczekaj chwilę, aż kaszka zgęstnieje. Krok 4. Sprawdź temperaturę posiłku. Gotową kaszkę podaj dziecku lub pozwól
spróbować samodzielnego jedzenia łyżeczką. Nie podawaj ponownie resztek posiłku. 6+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji w zależności
od wieku dziecka i rekomendacji lekarza, 12+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji przy zachowaniu różnorodnej diety, Dla zdrowia
dziecka istotna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Komponując jadłospis kieruj się zasadami żywienia i
rekomendacją lekarza. Pamiętaj o higienie ząbków swojego dziecka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, dodaj wodę, wspiera prawidłowy rozwój i układ odpornościowy, mleko modyfikowane, wapń*, żelazo, jod, witaminy:
tiamina*, B6, biotyna, D*, C, E, A*, bez oleju palmowego, *zgodnie z przepisami prawa
Dodatkowe informacje: 801 16 55 55. www.bobovita.pl. Chętnie odpowiem na Twoje pytania o żywienie i rozwój dziecka. Mariola
Ekspert BoboVita. Jak rozszerzać dietę dziecka. Pobierz aplikację Bobovita z:. Google Play lub Appstore.

Bobovita - Kaszka mleczna manna 230 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 254 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Zawiera, Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: 1000 pierwszych dni. 1000 pierwszych dni życia to wyjątkowy czas, w którym przez odpowiedni sposób żywienia
możesz pozytywnie wpływać na zdrowie teraz i w przyszłości. Zadbaj o zdrowie i rozwój dziecka, zapewniając mu urozmaiconą i
zbilansowaną dietę, złożoną z najwyższej jakości produktów odpowiednich do wieku i potrzeb. nasza obietnica... Nasze kaszki BoboVita
odpowiadają na szczególne potrzeby żywieniowe Twojego dziecka. Z nimi każda chwila ma pyszny smak, a Ty możesz się cieszyć
radosnym „Mniam"!. Kaszka mleczna manna została starannie skomponowana tak, by zawierała to, co dobre dla Twojego dziecka:. mleko
modyfikowane odpowiednie do wieku dziecka + zboża, kasza manna ważny składnik zbilansowanego jadłospisu. Źródło kluczowych
witamin i składników mineralnych. Wit. B1 (tiamina)* dla prawidłowego metabolizmu energetycznego i układu nerwowego. Żelazo i Wit. C
dla układu odpornościowego. Wapń i Wit. D* dla prawidłowego rozwoju kości. Czy wiesz, że... Normy jakości i bezpieczeństwa wobec
naszych zbóż są nawet do 1000 razy bardziej surowe niż dla zbóż dla dorosłych.*. * dotyczy norm dla pestycydów w zbożach.
gwarantujemy!!!. Nasze kaszki BoboVita to gwarancja jakości i bezpieczeństwa. Jesteśmy tego pewni, bo znamy je od ziarenka po gotowy,
pyszny produkt! Ty też możesz być pewna, że zboża i owoce w kaszkach pochodzą wyłącznie ze starannie wybranych, skontrolowanych
pól i sadów, a wszystkie produkty spełniają rygorystyczne normy jakościowe żywności dla najmłodszych. To dla nas naturalne, aby w
kaszkach BoboVita nie znalazły się zbędne substancje:. Bez konserwantów*. Bez barwników i wzmacniaczy smaku*. Bez GMO
(składników modyfikowanych genetycznie)**. * zgodnie z przepisami prawa. ** podobnie jak wszystkie inne produkty dla niemowląt i
małych dzieci na rynku polskim. Produkt dla niemowląt i małych dzieci. Produkt przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawą jest
mleko kobiece lub modyfikowane. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.
Marka standaryzowana: BoboVita
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kaszka mleczna manna
Marka: BoboVita
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło kluczowych witamin i składników mineralnych.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu torebki
zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni.
Wartości odżywcze
100 g kaszki BoboVita
Wartość energetyczna kJ
1802
Wartość energetyczna kcal
427
Tłuszcz, w tym: g
9,9
- kwasy nasycone g
4,0
Węglowodany, w tym: g
70
- cukry g
41
Błonnik g
1,4
Białko g
14
Sól g
0,19
Witaminy
Witamina A µg
419 (105%)*
Witamina D µg
6,0 (60%)*
Witamina E mg
6,5
Witamina C mg
38 (152%)*
Tiamina (B1) mg
1,0 (200%)*
Witamina B6 mg
0,64 (91%)*
Biotyna (B7) µg
18
Składniki mineralne
Sód mg
76
Wapń mg
483 (121%)*
Żelazo mg
7,2 (120%)*
Jod µg
105 (150%)*
Opakowanie zawiera około 4-5 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. Porcja (50 g kaszki + 130 ml wody)
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu.
901
*% zalecanego dziennego spożycia
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Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO modyfikowane 50% (odmineralizowana serwatka w proszku (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, oleje
roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy), lecytyna SOJOWA), kasza manna (z PSZENICY) 35%, cukier,
maltodekstryna, witaminy i składniki mineralne (C, E, tiamina (B1), B6, A, biotyna (B7), D, wapń, żelazo, jod), wanilina, naturalny aromat
waniliowy, Maltodekstryna jest nośnikiem witamin
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Warto wiedzieć!, Pierwsze produkty zbożowe można wprowadzać do diety niemowlęcia po 4. miesiącu
życia. Dzieciom w wieku 1-3 lat eksperci zalecają podawanie 5 porcji różnych produktów zbożowych dziennie. Sposób przygotowania:,
Zawsze przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Zanim przystąpisz do sporządzania posiłku dla dziecka, umyj dokładnie ręce i
upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać są czyste. Krok 1. Zagotuj wodę i odmierz 130 ml, wlej do miseczki i ostudź to
temperatury ok. 40°C. Krok 2. Wsyp powoli 50 g kaszki (6 łyżek stołowych). Krok 3. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji.
Odczekaj chwilę aż kaszka zgęstnieje. Krok 4. Sprawdź temperaturę posiłku. Gotową kaszkę podaj dziecku lub pozwól spróbować
samodzielnego jedzenia łyżeczką. Nie podawaj ponownie resztek posiłku. Opakowanie zawiera około 4-5 porcji pełnowartościowych
posiłków mleczno-zbożowych. 4+ Najlepiej podać 1 porcję dziennie, 6+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji w zależności od wieku
dziecka i rekomendacji lekarza, Dla zdrowia dziecka istotna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Komponując

jadłospis kieruj się zasadami żywienia i rekomendacją lekarza. Pamiętaj o higienie ząbków swojego dziecka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pyszny tradycyjny smak, dodaj wodę, mleko modyfikowane, źródło kluczowych witamin i składników mineralnych

Makar - Mieszanka studencka 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać śladowe ilości SEZAMU, SELERA i różnych ORZECHÓW
Jednostka opisowa: kg
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka studencka
Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
1479 kJ
Wartosc energetyczna kcal
355 kcal
Bialko g
3,68 g
Weglowodany g
71,5 g
W tym cukry g
62,8 g
Tluszcz g
5,5 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g0,85 g
Sol g
0,94 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 50%rodzynki(rodzynki, substancja konserwująca - DWUTLENEK SIARKI, olej słonecznikowy), 7% ORZECHY
NERKOWCA. 9% chips bananowy(banany, cukier, olej kokosowy, aromat bananowy), 7% MIGDAŁY, 7% mango(mango, cukier,
regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwująca - DWULTNEK SIARKI), 20% ORZECHY ARACHIDOWE

Przechowywanie i stosowanie

Elissette - Wafelek kremowy w czekoladzie 23g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 25 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica Zawiera
Marka standaryzowana: Wadowice Skawa
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Elitesse

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafelek przekładany kremem kakaowym (45%) w czekoladzie
Marka: Wadowice Skawa

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada 33% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z SOI), i E 476; aromat], mąka PSZENNA,
cukier, częściowo utwardzone tłuszcze roślinne (rzepakowy i palmowy), MLEKO w proszku pełne, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
2,2%, skrobia, MLEKO w proszku odtłuszczone, emulgator: lecytyny (z SOI), olej rzepakowy, substancje spulchniające (E 500, E 503), sól

Przechowywanie i stosowanie

Ahmad Tea - Earl Grey herbata ekspresowa 100 torebek
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Przygotowanie: Zaparzać 3-5 minut.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata czarna Earl Grey z aromatami z bergamotki
Marka: Ahmad Tea

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Herbata czarna Earl Grey z aromatami z bergamotki

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Winiary - Sos grzybowy 30 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 31 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA Zawiera
Opis produktu: Sos Grzybowy Winiary to niezwykle aromatyczny sos o aksamitnej konsystencji, który wzbogaci smak Twoich dań. Jest niezastąpiony w
przygotowaniu bitek, zrazów lub krokietów. Dodatkowo sos grzybowy Winiary idealnie komponuję się z ziemniakami, kopytkami, kluskami i makaronem. Za
pysznym smakiem sosu grzybowego Winiary kryje się niepowtarzalna receptura, łącząca starannie dobrane składniki, które znasz ze swojej kuchni: mąkę,
suszone grzyby, śmietankę, czosnek, natkę pietruszki. Sos Grzybowy Winiary sprawi, że Twój obiad będzie zawsze zjedzony ze smakiem. Sos Grzybowy
Winiary:. - Nadaje intensywnego grzybowego smaku wszystkim potrawom. - Prosty sposób na urozmaicenie obiadu. - Idealnie doprawiony.
Marka standaryzowana: Winiary

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos grzybowy
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry

Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml
145 kJ
34 kcal
0,6 g
0,2 g
5,9 g
1,0 g

Błonnik
0,4 g
Białko
1,2 g
Sól
0,77 g
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
W 1 porcji (75 ml)
Opakowanie zawiera 4 porcje.
109 kJ
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 26 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, skrobia kukurydziana, odtłuszczone MLEKO w proszku, sól, suszone grzyby 7,0% (borowik 4,1%,
pieczarka 1,6%, maślak 1,1%, podgrzybek 0,2%), skrobia ziemniaczana, ŚMIETANKA w proszku (z MLEKA) 5,4%, aromaty (z
PSZENICĄ, SOJĄ), cukier, olej słonecznikowy, EKSTRAKT drożdży, suszony czosnek 2,0%, barwnik (karmel), przyprawy, liść
pietruszki
Pozostale informacje: W porcji 75 ml energia 109 kJ 26 kcal 1%, RWS* dla osoby dorosłej, w 100 ml: 145 kJ / 34 kcal, * Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, 4 Porcje, 1. Zawartość opakowania dokładnie rozprowadź w 300 ml zimnej wody.
2. Postaw na ogniu i mieszaj do chwili zagotowania. Gotuj na małym ogniu przez 3 minuty, często mieszając. Dodaj nasz sos do zrazów,
podaj z kluskami śląskimi lub kaszą oraz surówką.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dbamy o to, co ważne, w środku składniki, które znasz: śmietanka, borowiki, podgrzybki i maślaki

Solidarność - Wiśnia w Likierze bombonierka 306 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Solidarność
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekoladki z wiśnią alkoholizowaną (8,5%) w likierze (35,5%)
Marka: Solidarność
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo największych starań związanych z kontrolą jakości wiśnia może zawierać pestkę.
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym.

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1909 kJ / 457 kcal
Tłuszcz
22 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Węglowodany
50 g
- w tym cukry
43 g
Białko
3,8 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, miazga kakaowa, syrop glukozowy, wiśnie, tłuszcz kakaowy, spirytus (5%), koncentrat soku wiśniowego, MLEKO w
proszku pełne, serwatka w proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, substancje utrzymujące wilgoć: kwas cytrynowy, inwertaza,
emulgatory: lecytyna (z SOI), E 476, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Soczewica czerwona 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GLUTEN.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Kanada, Turcja.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Soczewica czerwona.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1440 KJ/ 341 Kcal
Tłuszcz
3,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g

Węglowodany

49 g

- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

1,2 g
8,9 g
25 g
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Uprzednio namoczoną soczewicę (około 30 minut) dodać do wrzącej wody (2 szklanki wody na szklankę
soczewicy). Gotować na wolnym ogniu około 15-20 minut, aż do momentu wchłonięcia wody przez ziarna soczewicy. Można posolić do
smaku pod koniec gotowania.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Soczewica zielona 400g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GLUTEN.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Soczewica zielona.

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1332 KJ/ 315 Kcal
Tłuszcz
1,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
46 g
- w tym cukry
0g
Błonnik
8,9 g
Białko
24 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Kraj pochodzenia: Kanada.
Przygotowanie i stosowanie: Uprzednio namoczoną soczewicę (około 30 minut) dodać do wrzącej wody (2 szklanki wody na szklankę
soczewicy). Gotować na wolnym ogniu około 30 minut, aż do momentu wchłonięcia wody przez ziarna soczewicy. Można posolić do
smaku pod koniec gotowania.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ciecierzyca 400g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia Kanada, Argentyna
Przygotowanie: Ciecierzycę zalać zimna woda i namoczyć ją przez około 10-12 godzin. Następnie odcedzić wodę i gotować przez około
1,5 godziny w proporcji 3:1 (3 części wody i 1 część ciecierzycy). Można posoliż do smaku pod koniec gotowania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciecierzyca
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym chłodnym i przewiewnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1501 kJ/ 357 Kcal
Tłuszcz
6,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
4,2 g
Błonnik
13 g
Białko
19 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

TENA - Lady Slim Mini Plus Wings podpaski 16 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: TENA Lady Slim Mini Plus Wings. Bezpieczna ochrona i najwyższa dyskrecja: TENA Lady Slim Mini Plus ze skrzydełkami z potrójną
ochroną przed przeciekaniem, wilgocią i nieprzyjemnym zapachem oferują niezawodne wsparcie przy lekkim nietrzymaniu moczu. Komfort noszenia jest
szczególnie wysoki: dzięki skrzydełkom, podpaski utrzymują się w miejscu. Wkładka z technologią microPROTEX zapewnia optymalne bezpieczeństwo przy
zachowaniu maksymalnej dyskrecji. Wkładka do majtek jest idealna dla kobiet z wrażliwymi pęcherzami. Dzięki systemowi blokowaniu zapachów Fresh
Odour Control, wkładki są wyposażone w zaawansowaną technologię z mikroperełkami Fresh, które kontrolują zapachy. Zatrzymują ciecz i zapobiegają
gromadzeniu się zapachów. TENA Lady Slim Mini Plus są pakowane pojedynczo i mieszczą się w każdej kieszeni. Oznacza to, że możesz je zabrać ze sobą,
gdziekolwiek jesteś. Ułatwia to również utylizację zużytego produktu. Ważne: wszystkie materiały użyte do produkcji wkładek są testowane dermatologicznie i są
bezzapachowe. Produkty TENA dla kobiet i mężczyzn obejmują różne warianty wkładek higienicznych, podpasek oraz bielizny dla osób z nietrzymaniem moczu
nadającej się do prania. Dla każdej potrzeby znajdzie się odpowiedni produkt. TENA. Produkty TENA pomagają zachować bezpieczeństwo, suchość i brak
nieprzyjemnego zapachu. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu, TENA jest światowym liderem w dostarczaniu doskonałych i trwałych rozwiązań w
zakresie nietrzymania moczu. W naszej ofercie znajdują się produkty dla kobiet i mężczyzn, a także dla służby zdrowia i opiekunów rodzinnych.
Marka standaryzowana: TENA

Podmarka: Lady

Składniki i wartości odżywcze
Marka: TENA
Przechowywanie: Temperatura pokojowa.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia wyrobu medycznego/ Stosowanie: Przyklejane do bielizny.

Przechowywanie i stosowanie

TENA - Lady Slim Normal podpaski 12 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: TENA Lady Slim Normal. Bezpieczna ochrona i najwyższa dyskrecja: TENA Lady Slim Normal z potrójną ochroną przed przeciekaniem,
wilgocią i nieprzyjemnym zapachem oferują niezawodne wsparcie przy lekkim i umiarkowanym nietrzymaniu moczu. Komfort noszenia jest szczególnie wysoki:
miękka, boczna, elastyczna wkładka idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. Wkładka z technologią microPROTEX™ zapewnia optymalne bezpieczeństwo
przy zachowaniu maksymalnej dyskrecji. Wkładka do majtek jest idealna dla kobiet z wrażliwymi pęcherzami. Dzięki systemowi blokowaniu zapachów Fresh
Odour Control, wkładki są wyposażone w zaawansowaną technologię z mikroperełkami Fresh, które kontrolują zapachy. Zatrzymują ciecz i zapobiegają
gromadzeniu się zapachów. TENA Lady Slim są pakowane pojedynczo i mieszczą się w każdej kieszeni. Oznacza to, że możesz je zabrać ze sobą, gdziekolwiek
jesteś. Ułatwia to również utylizację zużytego produktu. Ważne: wszystkie materiały użyte do produkcji wkładek są testowane dermatologicznie i są
bezzapachowe. . Produkty TENA dla kobiet i mężczyzn obejmują różne warianty wkładek higienicznych, podpasek oraz bielizny dla osób z nietrzymaniem
moczu nadającej się do prania. Dla każdej potrzeby znajdzie się odpowiedni produkt. TENA. Produkty TENA pomagają zachować bezpieczeństwo, suchość i
brak nieprzyjemnego zapachu. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu, TENA jest światowym liderem w dostarczaniu doskonałych i trwałych rozwiązań w
zakresie nietrzymania moczu. W naszej ofercie znajdują się produkty dla kobiet i mężczyzn, a także dla służby zdrowia i opiekunów rodzinnych.

Marka standaryzowana: TENA
Podmarka: Lady

Składniki i wartości odżywcze
Marka: TENA
Przechowywanie: Temperatura pokojowa.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia wyrobu medycznego/ Stosowanie: Przyklejane do bielizny.

Przechowywanie i stosowanie

Marba - Pianotwory pudrowe 6 x 18 g
Opis Produktu
Opis produktu: Włóż koreczek, włóż pianotwór, dodaj wodę i delektuj się kąpiela z pianą w formacie XXL. Satysfakcja z nawilżenia skóry najeżona
witaminami a, e, f. 3 owocowe zapachy ;plus olejek z awokado

Uzytkowanie i przechowywanie: Zalecany nadzór osoby dorosłej. Produkt wyłącznie do stosowania w wannie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Włóż pianotwór do wanny pod silny strumień ciepłej bieżącej wody. Wymuszony ruch wody podczas napełniania wanny
zapewni równomierne i dokładne rozpuszczenie się proszku w całej objętości wody. Zastosuj nie mniej niż 50 litrów wody na kąpiel

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pudrowe pianotwory
Marka: Marba
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie dotykać mokrymi rękoma. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować produktu u osób o skłonnościach alergicznych, z atopowym
zapaleniem skóry. Do użytku zewnętrznego. Nie spożywać
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym nienasłonecznionym miejscu. Chronić przed zamarzaniem

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sodium Chloride, Sodium Lauryl Sulfate, Magnesium Sulfate, Parfum, Sodium Carbonate, Citric Acid, Persea Gratissima Oil,
Aqua POLYSORBATE 20, PEG 20 Glyceryl Laurate, Tocopherol, Linoleic Acid, Retinyl, Phenoxyethanol, Diethylhexyl
Syringylidenemalonate, Caprylic/Capric Triglyceride, CL19140, Cl42090, Cl16255, Cl14720
Zawartosc opakowania: 6 x 18 g

Przechowywanie i stosowanie

Attis - Mydło w płynie - antybakteryjne 5 l
Opis Produktu
Opis produktu: Delikatnie myje i pielęgnuje. Zawiera glicerynę.

Informacje dot stylu zycia: Przebadane dermatologicznie
Jednostka opisowa: l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mydło w płynie - antybakteryjne
Marka: Attis

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Parfum(Benzyl
Salicylate, Citronellol), Citric Acid, Triclosan, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Cl 42090
Przygotowanie i stosowanie: Nanieść na dłonie niewielką ilość mydła. Po umyciu ręce dokładnie opłukać wodą.

Przechowywanie i stosowanie

Suree - Mleczko kokosowe light - zawartość tłuszczu 7% 400 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Mleko kokosowe Light Suree można używać jako dodatek do zup, potraw z curry, a także jako dodatek do ciast i deserów. Dodaje kremowego
słodkiego smaku i delikatnego aromatu orzecha kokosowego.

Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt roślinny z orzechów kokosowych
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodowce i spożyć w ciągu 3 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed użyciem wstrząsnąć
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Tajlandii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleczko kokosowe
Marka: Suree
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
295 kJ / 71 kcal
Tłuszcz
6,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
Węglowodany
3,2 g
- w tym cukry
1,8 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda 72,28%, ekstrakt mleka kokosowego 27,27%, stabilizator: guma guar E412 0,4%, emulgator: E435 0,05%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Miód pszczeli nektarowy rzepakowy z Roztocza 600g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miód pszczeli nektarowy rzepakowy
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Ulega naturalnej
krystalizacji.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1357 kJ / 324 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
80 g
- w tym cukry
80 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miód pszczeli nektarowy rzepakowy

Przechowywanie i stosowanie

Lipton Yellow - Herbata czarna aromatyzowana 92 szt.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 254 g

Logotypy stron trzecich cd: PEFC - PEFC/32-31-013, www.pefc.org
Opis produktu: Posmakuj słońca... ...w każdej filiżance herbaty Lipton Yellow Label wypełnionej bogactwem smaku i aromatu. Ożywczy

smak herbaty Lipton Yellow Label otworzy cię na cudowny świat, który cię otacza. Stworzona ze świeżo zbieranych, dojrzewających w
słońcu i starannie wyselekcjonowanych młodych listków herbata Lipton Yellow Label pozwala ci się cieszyć zachwycająco pełnym i
bogatym smakiem oraz aromatem. Rozkoszuj się herbatą pełną słońca, by dostrzec, co jest naprawdę ważne i co ten wspaniały świat chce ci
zaoferować.
Marka standaryzowana: Lipton
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata czarna aromatyzowana.
Marka: Lipton
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 ml*
Energia
<17 kJ <4 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone0 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: herbata czarna*, aromat, *Certyfikowane Rainforest Alliance

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bogaty smak i aromat, unikalna kompozycja herbat dojrzewających w słońcu
Dodatkowe informacje: facebook.com/lipton.

Pudliszki - Koncentrat pomidorowy 310 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 480 g
Opis produktu: Czy wiesz jak powstaje koncentrat pomidorowy. Nawet niewielka skaza na skórce pomidora może zepsuć smak naszego

pomidorowego specjału, którym właśnie jest koncentrat. Dlatego dokładnie wybieramy tylko świeże i dojrzałe pomidory, które znamy od
nasionka, a następnie usuwamy z nich skórki, pestki i nadmiar pomidorowego soku. Nasz koncentrat 30% to po prostu oczyszczone i
przetarte pomidory, z których odparowaliśmy 70% wody. . Na dodatek, dzięki obróbce termicznej, koncentrat pomidorowy w porównaniu
ze świeżymi pomidorami może zawierać nawet 2,5 razy lepiej przyswajalny likopen, cenny przeciwutleniacz który jest w stanie skutecznie
spowalniać procesy starzenia się skóry. . Przyjazne środowisku szklane opakowanie naszego koncentratu pozwala od razu upewnić się, że
koncentrat jest gęsty i ma właściwy głęboki, czerwony kolor. To z niego wyjdzie pomidorowa taka jaką lubisz. . Koncentrat z racji
skondensowania nada intensywnego smaku pomidorowym sosom i zupom, nawet jeżeli robione są z pomidorów czy innych przetworów
pomidorowych.
Marka standaryzowana: Pudliszki
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koncentrat pomidorowy 30%. Produkt pasteryzowany
Marka: Pudliszki
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
440 kJ/104 kcal
Tłuszcz
0,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
18 g
w tym cukry
14 g
Błonnik
2,7 g
Białko
4,7 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość EKSTRAKTU 30% +/-2%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: klik - gwarancją oryginalnego zamknięcia

E.Wedel-Baryłki z nadzieniem alkoh. o smaku whisky 200g.

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baryłki czekoladowe z nadzieniem alkoholowym o smaku whisky.
Marka: E. Wedel
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol - nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży. ZAWIERA ALKOHOL 4 %.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
1776 kJ
Energia
424 kcal
Tłuszcz
17 g
w tym kwasy nasycone
10 g
Węglowodany
58 g
w tym cukry
48 g
Błonnik
3,3 g
Białko
2,1 g
Sól
<0,01 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). *

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada DESEROWA 50 % (cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgator:
LECYTYNY SOJOWE, aromat), syrop glukozowy, cukier, spirytus (4 %), aromat, substancja utrzymująca wilgoć (inwertaza), barwnik (E
150d), Czekolada DESEROWA: masa KAKAOWA minimum 45 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kakao z Ghany

Mieszko - Amoretta puszka z pralinami 189 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 410 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może
zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Mieszko
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Amoretta

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Praliny z nadzieniami o smakach: panna cotta, creme brulee, tiramisu.
Marka: Mieszko
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
energia
2232 kJ
energia
535 kcal
tłuszcz
31 g
w tym: nasycone kwasy tłuszczowe23 g
węglowodany
56 g
w tym: cukry
50 g
białko
5,8 g
sól
0,17 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada (30%) - [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcze roślinne (palmowy, MASŁOSZ, sal, mango) w zmiennych
proporcjach, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY (z SOI) i E476; stabilizator: E492; aromat], tłuszcz
roślinny (palmowy, z ziarna palmy), cukier, czekolada MLECZNA (10%) - [cukier, tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w
proszku, miazga KAKAOWA, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY (z SOI) i E476; aromat], ŚMIETANKA w proszku,
odtłuszczone MLEKO w proszku, LAKTOZA, BIAŁKA MLEKA, SERWATKA w proszku (z MLEKA), częściowo odtłuszczone
MLEKO w proszku, KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu, truskawka granulowana 0,4%, kawa naturalna 0,3%, emulgator:
LECYTYNA (z SOI), chrupki karmelowe 0,2% [cukier, syrop glukozowy (z PSZENICY), MLEKO zagęszczone słodzone, MASŁO, sól],
tłuszcz MLECZNY, aromaty, cukier kandyzowany, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sól, Czekolada - masa KAKAOWA min.
43%, Czekolada MLECZNA - masa KAKAOWA min. 25%, Czekolada oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie

Orbit-Bezcukrowa guma do żucia o sm. miętowym 25szt. 35g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 38 g

Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera
Opis produktu: Zerwij z resztkami jedzenia dla zdrowych i czystych zębów. Żuj po jedzeniu i piciu przez co najmniej 20 minut.
Zróżnicowana, zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne.
Marka standaryzowana: Orbit
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezcukrowa guma do żucia zawierająca substancje słodzące o smaku miętowym.
Marka: Orbit
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
633 kJ
Wartość energetyczna
152 kcal
Tłuszcz
0g
- Nasycone kwasy tłuszczowe0 g
Węglowodany
63,3 g
- Cukry
0g
- Poliole
63,3 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące ksylitol, sorbitol, mannitol, aspartam, acesulfam K, sukraloza, baza gumowa, substancja utrzymująca wilgoć
glicerol, sustancja zagęszczająca guma arabska, aromaty, emulgator LECYTYNA SOJOWA, barwnik E171, substancja glazurująca wosk
carnauba, przeciwutleniacz BHA
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bezcukrowa guma do żucia Orbit pomaga optymalizować poziom pH osadu nazębnego

Orbit Peppermint-Bezcuk. guma o smaku miętowym 25p. 35g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 41 g
Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera
Opis produktu: Zerwij z resztkami jedzenia dla zdrowych i czystych zębów. Żuj po jedzeniu i piciu przez co najmniej 20 minut.
Zróżnicowana, zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne.
Marka standaryzowana: Orbit
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezcukrowa guma do żucia zawierająca substancje słodzące o smaku miętowym.
Marka: Orbit
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
621 kJ
Wartość energetyczna
149 kcal
Tłuszcz
0g
- Nasycone kwasy tłuszczowe0 g
Węglowodany
62,1 g
- Cukry
0g
- Poliole
62,1 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące ksylitol, sorbitol, mannitol, aspartam, sól aspartamu - acesulfam, acesulfam K, baza gumowa, substancja

zagęszczająca guma arabska, aromaty, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, emulgator LECYTYNA SOJOWA, barwnik E171, substancja
glazurująca wosk carnauba, przeciwutleniacz BHA
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bezcukrowa guma do żucia Orbit pomaga optymalizować poziom pH osadu nazębnego

Orbit - Bezcukrowa guma do żucia fresh mint 35g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 39 g
Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera
Opis produktu: Żuj Orbit White po każdej kawie dla czystych i białych zębów. Żuj po jedzeniu i piciu przez co najmniej 20 minut.
Zróżnicowana, zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne.
Marka standaryzowana: Orbit
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Podmarka: White
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezcukrowa guma do żucia zawierająca substancje słodzące o smaku miętowym.
Marka: Orbit
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
600 kJ
Wartość energetyczna
144 kcal
Tłuszcz
0g
- Nasycone kwasy tłuszczowe0 g
Węglowodany
60 g
- Cukry
0g
- Poliole
60 g
Białko
0g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące sorbitol, maltitol, syrop maltitolowy, ksylitol, aspartam, sól aspartamu - acesulfam, acesulfam K, baza
gumowa, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, substancja zagęszczająca guma arabska, aromaty, substancja glazurująca węglan wapnia,
substancja wypełniająca fosforan wapnia, emulgator LECYTYNA SOJOWA, barwnik E171, regulator kwasowości wodorowęglan sodu,
substancja glazurująca wosk carnauba, przeciwutleniacz BHA, barwnik E133
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bezcukrowa guma do żucia Orbit pomaga optymalizować poziom pH osadu nazębnego

Winterfresh Original-Guma o sm. miętowo-mentolowym 25past.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 40 g
Zalecenia dla alergikow: Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Winterfresh
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezcukrowa guma do żucia zawiera substancje słodzące. Smak miętowo-mentolowy.
Marka: Winterfresh
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
599 kJ
144 kcal
Tłuszcz
0g
- Nasycone kwasy tłuszczowe0 g
Węglowodany
59,9 g
- Cukry
0g

- Poliole
Białko
Sól

59,9 g
0g
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące sorbitol, maltitol, syrop maltitolowy, mannitol, aspartam, acesulfam K, baza gumowa (zawiera lecytynę
SOJOWĄ), aromaty, substancja zagęszczająca guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, substancja glazurująca węglan wapnia,
barwnik E171, substancja glazurująca wosk carnauba, przeciwutleniacz BHA
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Informacje o dodatkach: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie

Mlekowita - Twaróg półtłusty bez laktozy klinek 230g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 238 g

Zalecenia dla alergikow: Laktoza - Nie zawiera, Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla osób z nietolerancją laktozy
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg półtłusty bez laktozy - klinek.
Marka: Mlekovita
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze w 100 g:
Wartość energetyczna 505 kJ / 120 kcal
Tłuszcz
4.0 g
w tym kwasy nasycone2.6 g
Węglowodany
4,0 g

w tym cukry
Białko
Sól

4,0 g
17 g
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, kultury bakterii
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej. ,

Przechowywanie i stosowanie

Mlekovita- BIO kefir naturalny 375 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 380 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Podmarka: BIO
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kefir naturalny ekologiczny.
Marka: Mlekovita
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i
spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze w 100 g:
Wartość energetyczna 210 kJ/ 50 kcal
Tłuszcz
2,0 g
w tym kwasy nasycone1,3 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,7 g

Białko
Sól

3,3 g
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO ekologiczne, żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-04 Rolnictwo UE,
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie

Colgate - Pasta do zębów Natural Extracts Fresh 75 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Formuła z wyciągami z egzotycznych roślin i minerałami zapewnia skuteczną ochronę jamy ustnej i chroni zęby przed próchnicą. Cytyna i
Aloes.

Marka standaryzowana: Colgate
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Colgate
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, PEG-12, Cellulose Gum, Tetrasodium Pyrophosphate,
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride, Mica, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Citrus Limon Peel Oil, Citral, Eugenol,
Limonene, CI 77891, CI 47005, CI 74260, Zawiera: Fluorek sodu 0,22% w/w (1000 ppm F—)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia:, - Dokładnie szczotkuj zęby przynajmniej 2 razy dziennie lub według zaleceń stomatologa. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 7 lat.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: 96% składników pochodzenia naturalnego, Z azjatyckim olejkiem cytrynowym i ekstraktem z aloesu, Świeży, mietowo-cytynowy
smak, Ochrona przed próchnicą, Bezpieczna dla szkliwa, odpowiednia do codziennego stosowania
Dodatkowe informacje: Linia Colgate Natural Extracts to pasty inspirowane tradycyjnymi azjatyckimi składnikami dla zdrowych zębów i
dziąseł. Unikalne formuły z naturalnymi ekstraktami z unikalnych roślin i minerałów do codziennej pielęgnacji jamy ustnej. . • Codzienna
ochrona przed próchnicą . • Wspiera zdrowie dziąseł. • Odświeża oddech.

Kurkuma - świeża tacka 200 g
Opis Produktu
Opis produktu: Kurkuma to kłącz lub podziemna łodyga rośliny przypominającej wyglądem imbir, jest podstawą potraw
charakterystycznych dla kuchni azjatyckiej, nadając im niepowtarzalny smak i zapach. Kurkumę wyróżnia ostry smak, intensywna zółta
barwa oraz charakterystyczny mocny zapach.
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kurkuma
Marka: Fresh World
Przechowywanie: należy przechowywać w warunkach 12 stopni Celsjusza.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kurkuma wpływa pozytywnie na układ pokarmowy, zapobiega wzdęciom oraz reguluje procesy przemiany materii. Pomaga w
trawieniu BIAŁKA i oczyszcza organizm z toksyn. Ma właściwości silnie przeciwzapalne, jest skuteczna w walce z infekcjami
wirusowymi i bakteryjnymi oraz grzybicą. Zawarte w niej kurkuminoidy wpływają pozytywnie na pracę systemu immunologicznego.
Kurkuma

Przechowywanie i stosowanie

Owoc - Maracuja 3szt
Opis Produktu
Opis produktu: Passionfruit inaczej marakuja/passiflora to egzotyczny owoc o bogatym smaku. Passionfruit ma kleisty, galaretowaty i orzeźwiający miąższ o
smaku kwaśnym i silnym aromatycznym zapachu. Otrzymany z marakui miąższ jada się głównie na surowo, choć może posłużyć także do zrobienia galaretki
lub w połączeniu z ananasem lub pomidorami - dżemu. Z miąższu można przyrządzić także pyszną marmoladę. Można go nakładać łyżeczką na inne owoce oraz
dodawać do deserów lodowych. Marakuja pasuje także do potraw z kurczaka, ryb i wieprzowiny, którym nadaje egzotycznego posmaku. Doskonale komponuje
się z produktami mlecznymi - jest znakomitym dodatkiem do kefiru czy jogurtu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Passionfruit

Marka: Fresh World
Przechowywanie: należy przechowywać w warunkach 8-9 stopni Celsjusza.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Spożywanie passionfruit dodaje energii i wspomaga również działanie układu nerwowego. Spektrum działania substancji
zawartych w roślinach passiflory jest dużo większe, zostały podane tu tylko główne kierunki w leczeniu niektórych dolegliwości. Zawiera:
Witamina A: 40 µg, Witamina C: 24 mg, Witamina E: 0,4 mg, Witamina K: 10 µg, beta karoten, Witaminy B-kompleks: Witamina B6: 0,4 mg,
RYBOFLAWINA czyli Witamina B2: 0,1 mg, Niacyna czyli Witamina B3: 2 mg, Witamina B5: 0,2 mg, Biotyna czyli Witamina B7 /
Witamina H: 5 µg, Witamina B9: 20 µgi
Zawartosc opakowania: 3 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Owoc - Pitahaya czerwona 1 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Naturalny Pyszny Owoc

Podmarka: Pitaja czerwona

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Granadilla - owoc egzotyczny 1 sztuka
Opis Produktu

Opis produktu: Granadilla ma smak delikatny, słodki, czasem lekko cierpki. Owoce używa się głównie do sorbetów, ale także do drinków miksowanych w
blenderze.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Granadilla
Marka: Fresh World
Przechowywanie: należy przechowywać w warunkach 8-10 stopni Celsjusza.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Te smakowite tropikalne owoce łagodzą nadkwasotę i wrzody żołądka oraz stymulują trawienie.? W 100 g granadilla jest 94 kcal. Granadilla

Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kasza manna 500 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Kasza manna z PSZENICY.

Opis produktu: Kasza manna. Świetna propozycja na sycące śniadanie. Idealny składnik pysznego deseru. Opakowanie z możliwością
wielokrotnego otwarcia.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: zależy od numeru partii produktu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kasza manna
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1477 KJ / 348 Kcal
Tłuszcz
1,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g

Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól

74 g
0g
8,7 g
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kasza manna z PSZENICY.
Przygotowanie i stosowanie: Z 200 ml zimnego mleka odlać 50 ml, wsypać do niego 22 łyżki kaszy manny (około 20 g) i dobrze
wymieszać. Resztę mleka zagotować. Do gotującego się mleka wlać namoczona kaszę, cały czas mieszając, by nie powstały grudki.
Gotować 3-5 minut, aż całość zgęstnieje.

Przechowywanie i stosowanie

NBIO - Bio Ser z gór bez GMO 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 316 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Podmarka: BIO
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser parzony.
Marka: Mlekovita
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C.
Wartości odżywcze w 100 g:
Wartość energetyczna 1359 kJ/ 327 kcal
Tłuszcz
25 g
w tym kwasy nasycone16 g

Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól

0,5 g
0,5 g
25 g
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO ekologiczne, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-04 Rolnictwo UE,

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Filety z makreli w sosie pomidorowym 170g
Opis Produktu
Opis produktu: Konserwa rybna sterylizowana.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z makreli w sosie pomidorowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4C do +25C w suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w
ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
568 kJ / 136 kcal
Tłuszcz
8,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g
Węglowodany
4,6 g
- w tym cukry
3,1 g
Białko
9,8 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Filety z MAKRELI(50%)(Scomber scombrus, obszar połowu: Północno-Wschodni Atlantyk FAO27, metoda produkcji:
złowione w morzu, metoda połowu: włoki pelagiczne), sos pomidorowy(50%) 0 woda, koncentrat pomidorowy(9%), cukier, olej
rzepakowy, sól, ocet spirytusowy, musztarda(woda, GORCZYCA, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), skrobia modyfikowana
kukurydziana, przyprawy, warzywa suszone(marchew, SELER, cebula, por, natka pietruszki), aromat, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; koncentrat papryki.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Filety z makreli w oleju rzepakowym 170g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produt może zawierać SELER i GORCZYCĘ

Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa rybna sterylizowana
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z makreli w oleju rzepakowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4C do +25C w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2226 kJ / 540 kcal
Tłuszcz
56 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,2 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
9,3 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Filety z MAKRELI lekko solone 50%(Filety z MAKRELI(Scomber scombrus, obszar połowu: Północno-Wschodni Atlantyk
FAO27, metoda produkcji: złowione w morzu, metoda połowu: włoki pelagiczne), sól, ocet spirytusowy), olej rzepakowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Szprot w sosie pomidorowym 170g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa rybna sterylizowana

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szprot w sosie pomidorowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4C do +25C w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
540 kJ/ 129 Kcal
Tłuszcz
7,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
4,4 g
- w tym cukry
3,1 g
Białko
11 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SZPROT 50%, (Sprattus sprattus, obszar połowu: Morze bałtyckie FAO 27 IIId, narzędzia połowowe: włoki pelagiczne
(OTM)), sos pomidorowy 50% [woda, koncentrat pomidorowy 9%, cukier, olej rzepakowy, sól, ocet spirytusowy, musztarda (woda,
GORCZYCA, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy), skrobia modyfikowana kukurydziana, przyprawy, warzywa suszone (marchew,

SELER, cebula, por, natka pietruszki), aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentrat papryki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Szprot podwędzany w oleju 170g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER i GORCZYCĘ

Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa rybna sterylizowana
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szprot podwędzony w oleju rzepakowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +25°C w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2207 kJ/ 535 Kcal
Tłuszcz
55 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,8 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
10 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SZPROT podwędzany 50% (SZPROT (Sprattus sprattus, obszar połowu: Morze Bałtyckie FAO 27 IIId, narzędzia
połowowe: włoki pelagiczne (OTM)), sól, ocet spirytusowy, aromat dymu wędzarniczego), olej rzepakowy

Przechowywanie i stosowanie

BLACHA FAKTUR 350X110X75 SNB Do pieczenia. fakturowa 350 x 110 x 75 mm
Opis Produktu
Opis produktu: Wykonano z blachy ocynowanej

Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Blacha do pieczenia fakturowana, wym: 35cm x 11cm x 7,5cm
Uzytkowanie i przechowywanie: Chronić powierzchnię ocynowana przed bezpośrednim kontaktem z substancjami kwaśnymi stosując
np. papier lub folię do pieczenia Po użyciu umyć i wysuszyć Nie używać w temperaturze ponad 220°C

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Blacha do pieczenia fakturowana
Marka: SNB

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Łososik jurasjki luz * - produkt ważony, opak ok. 0.55kg
Opis Produktu
Opis produktu: Świeża ryba patroszona z głową
Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łososik jurajski

Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +2°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ atlantycki (Salmo salar)
Miejsce hodowli: Wyhodowano w Polsce
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Twój Smak - Serek śmietankowy z chrzanem 135g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Twój Smak
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek śmietankowy z chrzanem. Termizowany.
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Nie zamrażać. Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
964 kJ / 233 kcal
Tłuszcz
21 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Węglowodany
5,0 g
W tym cukry
3,4 g
Białko
6,0 g
Sól
0,80 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: serek śmietankowy (MLEKO pasteryzowane i ŚMIETANA), chrzan (10%), sól, białka MLEKA

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO

Piątnica - Twój Smak serek śmietankowy ze szczypiorkiem 135g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Twój Smak
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek śmietankowy ze szczypiorkiem. Termizowany.
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Nie zamrażać. Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1004 kJ / 243 kcal
Tłuszcz
23 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
3,0 g
W tym cukry
3,0 g
Białko
6,0 g
Sól
0,80 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: serek śmietankowy (MLEKO pasteryzowane i ŚMIETANA), mieszanka szczypiorku z cebulką 0,7%, sól, białka MLEKA

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO

Piątnica - Serek Twój Smak Puszysty naturalny 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 181 g
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek śmietankowy naturalny
Marka: Piątnica
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od +1°C do +10°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
1004 kJ / 243 kcal
Tłuszcz
23,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone15,4 g
Węglowodany
3,0 g
w tym cukry
3,0 g
Białko
6,0 g
Sól
0,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: serek śmietankowy (mleko pasteryzowane i śmietana), sól, białka mleka
Pozostale informacje: Spulchniony azotem, termizowany.
Informacje o dodatkach: Bez barwników. Bez zagęstników.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, bez barwników, bez zagęstników

Puszysty -Serek śmietankowy z ziołami 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 168 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Twój Smak
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek śmietankowy puszysty z ziołami. Spulchniony azotem, termizowany.
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od +1°C do +10°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin. Nie zamrażać.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
1004 kJ/243 kcal
Tłuszcz
23 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
3,0 g
W tym cukry
3,0 g
Białko
6,0 g
Sól
0,80 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: serek śmietankowy (MLEKO pasteryzowane i ŚMIETANA), sól, cebula, czosnek, zioła 0,1%, białka MLEKA, aromaty
naturalne

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez GMO, z mleka od krów karmionych paszami bez GMO*, *bez genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Salvequick - Plastry wodoodporne opakowanie
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 18 g
Opis produktu: Plaster odporny na wodę i brud. Dobrze przylega do skóry. Z wysokochłonnym opatrunkiem. Elastyczny. Oddychający.
Marka standaryzowana: Salvequick

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastry wodoodporne
Marka: Salvequick
Przechowywanie: Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 x 19 mm x 72 mm
Przygotowanie i stosowanie: Zmieniaj plaster i przemywaj ranę codziennie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: odporne na wodę i brud, pozwalają skórze oddychać, z wysokochłonnym opatrunkiem

Salvequick - Plastry transparentne opakowanie
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 17 g
Opis produktu: Przeźroczyszty plaster odporny na brud i wodę. Dobrze przylega do skóry. Wysoka wchłanialność opatrunku.
Elastyczny. Oddychający.
Marka standaryzowana: Salvequick
Pochodzenie: Szwecja
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Szwecja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastry transparentne
Marka: Salvequick
Przechowywanie: Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 x 25 mm x 72 mm, 8 x 19 mm x 72 mm, 6 x 16 mm x 55 mm
Przygotowanie i stosowanie: Zmieniaj plaster i czyść ranę codziennie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: odporny na wodę i brud

Salvequick - Plastry dla dzieci odporne na wodę i brud opakowanie
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 18 g
Opis produktu: Odporny na wodę i brud. Elastyczny. Oddychający.
Marka standaryzowana: Salvequick
Pochodzenie: Szwecja
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Szwecja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: plastry dla dzieci odporne na wodę i brud
Marka: Salvequick
Przechowywanie: Przechowuj w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 x 25 mm x 72 mm, 8 x 19 mm x 72 mm, 6 x 16 mm x 55 mm
Przygotowanie i stosowanie: Zmieniaj plaster i czyść ranę codziennie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: odporny na wodę i brud

Java - Woda alkaliczna. średniomineralizowana ph 9.2 - 1.5 l
Opis Produktu
Opis produktu: Niegazowana, średniozmineralizowana. pH 9,2. Alkaliczna.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna
Marka: Java
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu. Po otwarciu spożyć w ciągu 48h.
Kationy
mg/l
Sód Na+
254
Wapń Ca ++ 10
Potas K+
0,91
Magnez Mg ++0,37

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Jordan - Szczoteczka do zębów 3-5 lat miękka sztuka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 25 g
Opis produktu: Produkt występuje w różnych kolorach i wzorach - wybierany jest losowo.

Marka standaryzowana: Jordan
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Malezja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczoteczka do zębów 3-5 lat miękka
Marka: Jodan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Jordan - Szczoteczka do zębów 6-8 lat miękka sztuka

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 27 g
Opis produktu: Produkt występuje w różnych kolorach i wzorach - wybierany jest losowo.

Marka standaryzowana: Jordan
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Malezja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: szczoteczka do zębów 6-8 lat miękka
Marka: Jodan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Smakija - Kaszka z wiśnią 130 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kaszka manna na mleku z sosem czekoladowym o smaku piernikowymKaszka manna na mleku z sosem
wiśniowym
Marka: Zott Smakija
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Kasia - Tłuszcz roślinny bez laktozy 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 254 g
Marka standaryzowana: Kasia

Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tłuszcz roślinny 72% do wypieków i kremów, gotowania i smażenia.
Marka: Kasia
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Wartości odżywcze
100 g
Energia
2663 kJ / 636 kcal
Tłuszcz
72 g
w tym kwasy nasycone
34 g
Węglowodany
<0,5 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,21 g
Witamina A
800 µg (100%***)
Witamina D
7,5 µg (150%***)
***% dziennej referencyjnej wartości spożycia.
Porcja**
**1 porcja = 10 g. Opakowanie zawiera 25 porcji produktu.
266 kJ / 64 kcal
*referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 7,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy, w zmiennych proporcjach), woda, emulgatory (LECYTYNY
(słonecznikowe), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), sól (0,2%), aromaty, kwas (kwas cytrynowy), witaminy A i D, barwnik
(karoteny), Zawartość tłuszczu 72%
Pozostale informacje: 1 porcja** zawiera: 266 kJ 64 kcal 3%*, 100 g 2663 kJ/636 kcal, *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). **1 porcja = 10 g.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, najlepsza do pieczenia i smażenia
Dodatkowe informacje: Upiecz Bliskim radość!.

Mlekovita - Jogurt Polski truskawkowy 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 272 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Polski jogurt truskawkowy, pitny.
Marka: Mlekovita
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna 264 kJ
Wartość energetyczna 62 kcal
Tłuszcz
0,8 g
w tym kwasy nasycone0,5 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
10 g
Białko
2,8 g

Sól

0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier, truskawkowy przecier z koncentratu - 3,6%, MLEKO w proszku odtłuszczone, skrobia, koncentrat z czarnej
marchwi, barwniki: karmin, E160c, aromaty, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH oraz Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium

Zott - Napój Monte drink czekolada - orzech laskowy 200ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Drink
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny z czekoladą i orzechami laskowymi. Produkt UHT.
Marka: Zott Monte
Oswiadczenia zywieniowe: źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 ml:
wartość energetyczna
349 kJ / 83 kcal
tłuszcz
2,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
węglowodany
11,7 g
- w tym cukry
10,2 g
białko
4,0 g

sól
wapń

0,18 g
120 mg (15%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier, MLEKO w proszku odtłuszczone, czekolada w proszku (0,9%), zmielone ORZECHY LASKOWE (0,7%),
skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca: karagen, aromat
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia

Super Krówka - Ekologiczne krówki kakaowe bezmleczne 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 158 g
Zalecenia dla alergikow: SEZAM - Może zawierać
Opis produktu: Jesteś tym, co jesz. Taka prawda. Czytaj etykiety. Produkt ekologiczny, źródło błonnika pokarmowego, magnezu, fosforu
i potasu. Nie zawiera tłuszczu pochodzenia zwierzęcego. Odpowiedni dla wegan.
Marka standaryzowana: Unbranded
Informacje dot stylu zycia: Organiczne, Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne krówki bezmleczne kakaowe (mleko krowie zostało zastąpione proszkiem kokosowym).
Oswiadczenia zywieniowe: źródło: błonnika pokarmowego, fosforu, magnezu i potasu.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1610 kJ / 383 kcal
Tłuszcz
12 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g

Węglowodany
W tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Składniki mineralne
Fosfor
Magnez
Potas

61 g
54 g
4,8 g
5,1 g
0,18 g
167 mg (23 % **)
76 mg (20 % **)
656 mg (33 % **)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier KOKOSOWY*, proszek KOKOSOWY*, syrop ryżowy*, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 4,8
%*, BIAŁKO słonecznika*, guma arabska (BŁONNIK z akacji)*, *Surowce pochodzące z upraw ekologicznych
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-09, Rolnictwo UE/spoza UE,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na bazie cukru kokosowego i proszku kokosowego, źródło: błonnika pokarmowego, fosforu, magnezu i potasu
Dodatkowe informacje: Chcesz wiedzieć więcej. Wejdź na www.superkrowka.pl.

Chupa Chups - Lizaki Czaszka bag 7x15g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 132 g
Marka standaryzowana: Chupa Chups
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lizaki o smaku truskawkowo-limonkowym.
Marka: Chupa Chups
Wartości odżywcze
wartość energetyczna

na 100 g
1629 kJ / 383 kcal

tłuszcz

0g

w tym: - kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
94 g
w tym: - cukry
77 g
białko
0g
sól
0,46 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, kwasy (kwas mlekowy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), regulatory kwasowości (węglany sodu,
cytryniany sodu), aromaty, koncentrat ze spiruliny, barwniki (betanina, kurkumina)

Przechowywanie i stosowanie

Pantene Pro-V - Maska do włosów Intesive Mask kuracja regeneracyjna 300 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 340 g

Opis produktu: Intensywnie odbudowująca keratynowa maska do włosów Pantene Pro-V z mikroskładnikami odżywczymi, przebadana
przez Szwajcarski Instytut Witamin (Swiss Vitamin Institute), pomaga zregenerować 6-miesięczne zniszczenia po 1 użyciu. Bogata formuła
maski do włosów Pantene Pro-V przenika do włókien włosów i pomaga wzmocnić oraz odżywić każde pasmo od nasady aż po same końce
(regeneracja uszkodzeń spowodowanych stylizacją / odporność na uszkodzenia spowodowane stylizacją).
Marka standaryzowana: Pantene
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Francja
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Francja, Zapakowano w - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pantene Pro-V
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Aqua, Stearyl Alcohol, Bis-Aminopropyl Dimethicone, Behentrimonium Methosulfate, Cetyl Alcohol, Parfum, ISOPROPYL
Alcohol, Benzyl Alcohol, Disodium EDTA, Histidine, Panthenol, Panthenyl Ethyl Ether, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Magnesium Nitrate,
Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride, Methylisothiazolinone
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia:, Wmasuj w mokre włosy do uzyskania piany. Spłucz. W celu uzyskania optymalnych
efektów najlepiej stosuj z szamponem i odżywkami Repair & Protect od Pantene.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Maska do włosów słabych i zniszczonych, Intensywna pielęgnacja, która pomaga zwalczać oznaki zniszczenia po zaledwie
1 użyciu, Maska do włosów, która pomaga zregenerować zniszczenia po 1 użyciu, Przebadane przez Szwajcarski Instytut Witamin (Swiss
Vitamin Institute)

Bonduelle - Groszek ekstra drobny 200/140 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 200 g
Marka standaryzowana: Bonduelle
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bonduelki
Pochodzenie: Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Groszek ekstradrobny. Produkt sterylizowany.
Marka: Bonduelle
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru - zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry. wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g
Wartość energetyczna
299 kJ - 71 kcal
Tłuszcz
0,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasyconeilości śladowe
Węglowodany
6,7 g
w tym cukry
2,6 g
Błonnik
6,4 g
Białko
5,9 g

Sól

0,75 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: groszek, woda, sól, aromat naturalny
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 212 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ugotowany na parze, bez dodatku cukru*, wysoka zawartość błonnika, 1 z 5 porcji warzyw i owoców, idealny na drugie śniadanie
do szkoły, *zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry

Bonduelle - Kukurydza złocista 170G/140 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 208 g
Marka standaryzowana: Bonduelle
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bonduelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kukurydza złocista. Produkt sterylizowany.
Marka: Bonduelle
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
odsączonego produktu na 100 g
Wartość energetyczna
334 kJ/80 kcal
Tłuszcz
1,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
10,8 g
w tym cukry
5,2 g

Błonnik
Białko
Sól
Kwas foliowy (% RWS*)

3,8 g
2,9 g
0,40 g
52,2 µg (26%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KUKURYDZA (bez GMO), woda, sól
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 212 ml, Metal - recykling bez końca,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez GMO, bez pozostałości, pestycydów*, dodatku cukru**, idealna na drugie śniadanie do szkoły, *Dla Ciebie Bonduelle
analizuje ponad 500 cząsteczek pestycydów, sprawdzając brak ich pozostałości w kukurydzy (w limitach ilościowych <0,01 mg/kg). Więcej
na www.bonduelle.pl, **Zawiera naturalnie występujące cukry
Dodatkowe informacje: Przepisy na pyszne przekąski dla dzieci znajdziesz na: warzywneinspiracje.pl.

Lubella - Makaron Spaghetti Pełne Ziarno 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Dlaczego nasz makaron smakuje tak dobrze. Dzięki specjalnemu procesowi mielenia ziarna, nasz makaron ma jaśniejszy
kolor i lepszy, delikatniejszy smak. Spróbuj!. Miedź i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Fosfor,
mangan i magnez przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Żelazo przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Spożywając 1 porcję (100 g) ugotowanego produktu dziennie dostarczasz organizmowi fosfor, magnez,
żelazo, cynk, miedź i mangan, które pozwolą na uzyskanie deklarowanego efektu zdrowotnego. Pamiętaj, że zrównoważona dieta i aktywny
tryb życia wpływają pozytywnie na zdrowie.
Marka standaryzowana: Lubella
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pełne Ziarno

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron pełnoziarnisty spaghetti.
Marka: Lubella
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Przechowywanie: Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g suchego produktu
energia
1547 kJ / 366 kcal
tłuszcz
3,3 g
w tym kwasy nasycone
0,7 g
węglowodany
66 g
w tym cukry
1,9 g
błonnik
3,9 g
białko
16 g
sól
0g
fosfor
350 mg (50%)*
magnez
82,0 mg (22%)*
żelazo
4,3 mg (31%)*
cynk
3,2 mg (32%)*
miedź
0,40 mg (40%)*
mangan
1,7 mg (85%)*
** wynik nie uwzględnia soli dodanej podczas gotowania makaronuWartość odżywcza w 100 g ugotowanego produktu
*% referencyjnych wartości spożycia
802 kJ / 190 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka makaronowa PSZENNA pełnoziarnista
Przygotowanie i stosowanie: Jak ugotować makaron, Na każde 100 g makaronu zagotuj 1 l wody. Możesz posolić. Wrzuć makaron, gotuj
7-10 minut, od czasu do czasu mieszając. Następnie odcedź.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% pełne ziarno, lepszy smak, Polski Producent
Dodatkowe informacje: więcej inspiracji na: Uwielbiam.pl.

Bułka z dynią 80 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM, MLEKO I SOJĘ
Opis produktu: Bułka pszenno-żytnia posiada chrupiącą skórkę i pozostaje dłużej świeższa. Ma wartości odżywcze , dzięki wysokiej
zawartości ziaren dyni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka z dynią
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1389 kj / 331 kcal
Tłuszcz
11 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2 g
Węglowodany
39 g
- w tym cukry
2,7 g
Białko
14 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, pestki dyni 10%, drożdże, sól, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy)
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Kotányi - Zioła tajskie mieszanka przypraw 16 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 22 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Zioła tajskie to intrygująca kompozycja przypraw z dodatkiem ziół azjatyckich, charakterystyczna dla kuchni tego kraju.
Wyraźny aromat mieszanki Kotányi nada Państwa potrawom nutę wyjątkowego smaku typowego dla kuchni tajskiej.
Marka standaryzowana: Kotányi
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zioła tajskie mieszanka przypraw
Marka: Kotanyi
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czosnek, kolendra, liście kolendry, chili, trawa cytrynowa, imbir, kozieradka, kurkuma, kmin rzymski, Zioła 27%.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalny smak!, bogaty aromat, opakowanie zachowujące aromat

Hochland - Ser edamski w plastrach 135g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 154 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Hochland
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Edamski ser żółty w plastrach. Ser podpuszczkowy dojrzewający.
Marka: Hochland
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w wapń.
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna

w 100 g:
1404 kJ / 338 kcal

tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
wapń

26 g
18 g
0g
0g
26 g
1,5 g
877 mg (110% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
kcal))

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury bakterii, sól, stabilizator: chlorek wapnia, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: annato,
Zawartość LAKTOZY <0,01 g w 100 g produktu
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z polskiego mleka, bez laktozy, bogaty w wapń, bez konserwantów, bez GMO - z mleka od krów karmionych paszami bez
GMO*, teraz 8 plastrów w rekomendowanej cenie 4,69 zł, *bez genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Hochland - Ser maasdamer w plastrach 135g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 158 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Hochland
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Maasdamer ser żółty w plastrach. Ser podpuszczkowy dojrzewający.
Marka: Hochland

Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w wapń.
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
wapń

w 100 g:
1421 kJ / 342 kcal
26 g
19 g
0g
0g
27 g
1,1 g
836 mg (105% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
kcal))

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury bakterii, sól, stabilizator: chlorek wapnia, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: karoteny,
Zawartość LAKTOZY <0,01 g w 100 g produktu
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z polskiego mleka, bez laktozy, bogaty w wapń, bez konserwantów, bez GMO - z mleka od krów karmionych paszami bez
GMO*, teraz 8 plastrów w rekomendowanej cenie 4,69 zł, *bez genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Hochland - Gouda wędzona ser żółty w plastrach 135g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 146 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Hochland
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gouda wędzona ser żółty w plastrach. Ser podpuszczkowy dojrzewający.
Marka: Hochland
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w wapń.
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
wapń

w 100 g:
1461 kJ / 352 kcal
28 g
20 g
0g
0g
25 g
1,5 g
814 mg (102% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
kcal))

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury bakterii, sól, stabilizator: chlorek wapnia, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: karoteny,
Zawartość LAKTOZY <0,01 g w 100 g produktu
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z polskiego mleka, bez laktozy, bogaty w wapń, bez konserwantów, bez GMO - z mleka od krów karmionych paszami bez
GMO*, teraz 8 plastrów w rekomendowanej cenie 4,69 zł, *bez genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Hochland - Ser tylżycki w plastrach 135g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 144 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Hochland
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tylżycki ser żółty w plastrach. Ser podpuszczkowy dojrzewający.
Marka: Hochland
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w wapń.
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
wapń

w 100 g produktu:
1595 kJ / 385 kcal
33 g
24 g
0g
0g
22 g
1,7 g
710 mg (89% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
kcal))

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury bakterii, sól, stabilizator: chlorek wapnia, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: karoteny,
Zawartość LAKTOZY <0,01 g w 100 g produktu
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z polskiego mleka, bez laktozy, bogaty w wapń, bez konserwantów, bez GMO - z mleka od krów karmionych paszami bez
GMO*, teraz 8 plastrów w rekomendowanej cenie 4,69 zł, *bez genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Marchewka kostka 450g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 456 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Marchewka kostka to idealna propozycja dla tych, którzy nie chcą tracić czasu na mycie, krojenie i obieranie. Idealnie pasuje jako składnik
zup jak i dodatek do dania głównego.

Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. bez rozmrażania. Garnek: W garnku roztopić łyżkę masła, wsypać zawartość opakowania i podlać
niewielką ilością wody. Posolić i gotować na wolnym ogniu ok. 9 minut. Podawać z masłem i posiekaną natką. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marchewka kostka. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C / 4 dni. ** -12 °C / 1 miesiąc. *** poniżej - 18 °C / do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza 100 g produktu

Wartość energetyczna

127 kJ / 30 kcal

Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
4,6 g
w tym cukry
4,3 g
Błonnik
3,2 g
Białko
0,9 g
Sól
0,17 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: marchew
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na: www.hortex.pl.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi Cola - Napój gazowany o smaku coli 1,5l
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Pepsi
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Pepsi

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
182 kJ/43 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
11 g
Białko
0g
Sól
<0,01 g
Opakowanie zawiera 6 porcji.
Średnia wartość odżywcza 250 ml
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 454 kJ/107 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, barwnik (E150d), kwas (kwas fosforowy), aromaty, w tym kofeina
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA,
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Muszynianka - Woda mineralna wysokozminer. 600ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 636 g
Opis produktu: zawiera magnez, wapń i wodorowęglany. W toku produkcji wodę poddano procesowi napowietrzania i filtracji - częściowo odgazowana.
Woda wydobywana z otworów: O-1, K-1, M-2, M-5, M-13 w Miliku, M-3, A-1 w Andrzejówce.

Marka standaryzowana: Muszynianka
Jednostka opisowa: l
Podmarka: plus

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda niskonasycona dwutlenkiem węgla do stężenia 1500 mg/l CO2.
Marka: Muszynianka
Oswiadczenia zywieniowe: zawiera magnez, wapń i wodorowęglany.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu.

Wartości odżywcze
Główne składniki mineralne
Kationy mg/l
magnezowy Mg 2+
103,5
wapniowy Ca 2+
228,6
sodowy Na +
91,5
potasowy K +
7,5
Aniony mg/l
wodorowęglanowy HCO3 1479,9
siarczanowy SO4 216,3
chlorkowy Cl 17,7
fluorkowy F 0,05
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych1945,05 mg/l
Składniki mineralne niezdysocjowane:
Kwas metakrzemowy -H2SiO3
35 mg/l
Suma składników stałych
1980,05 mg/l

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: częściowo odgazowana, zawiera magnez i wapń, Super Marka 2016 - Jakość, Zaufanie, Renoma, Q Certyfikat UE - Europejska Gwarancja Najwyższej
Jakości, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi - wspieramy Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niegazowana oda źródlana

Marka: Baby Zdrój
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu. Najlepiej spożyć w ciągu 24 godzin od otwarcia.
Kationy
Mg/l
Sodowy Na+
1,25 mg/l
Wapniowy Ca+_
44,1 mg/l
Magnezowy Mg++
4,86 mg/l
Suma składników mineralnyych 216,22 mg/lAniony

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda źródlana czerpana z Polesia Lubelskiego, ujęcie U-1 Ruda-Huta.
Przygotowanie i stosowanie: Odpowiednia w codziennej diecie dziecka.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niegazowana woda źródlana

Marka: Baby Zdrój
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu. Najlepiej spożyć w ciągu 24 godzin od otwarcia.
Kationy
mg/l
Sodowy Na+
1,25 mg/l
Wapniowy Ca++
44,1 mg/l
Magnezowy Mg++
4,86 mg/l
Suma składników mineralnych 216,22 mg/lAniony

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda źródlana czerpana z Polesia Lubelskiego, ujęcie U-1 Ruda-Huta.
Przygotowanie i stosowanie: Odpowiednia w codziennej diecie dziecka.

Przechowywanie i stosowanie

Well Well - Pasta z pestkami słonecznika z suszonymi pomidorami i bazylią 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 138 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać,
SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Doskonała jako dip, baza dań wegetariańskich oraz pasta do pieczywa.
Marka standaryzowana: Well Well
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta z pestkami słonecznika z suszonymi pomidorami i bazylią. Produkt pasteryzowany.
Marka: Well Well
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: źródło błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +7°C. Należy spożyć w ciągu 48 godz. po otwarciu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Energia
1229 kJ
Energia
298 kcal
Tłuszcz
27,3 g
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone2,0 g
Węglowodany
3,9 g
w tym: cukry
3,7 g
Błonnik
4,2 g
Białko
7,1 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej rzepakowy, pestki słonecznika 12,5%, pomidory suszone 10%, BIAŁKO grochowe, skrobia ziemniaczana, sól, sok
cytrynowy, BŁONNIK grochowy, bazylia suszona 0,6%, aromat, przyprawy (czosnek, pieprz biały)
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mieszany, Opakowanie z odpowiedzialnych źródeł, FSC C148205,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, źródło błonnika

BIO Sfera - Miód nektarowy wielokwiatowy Bio 350g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 536 g
Marka standaryzowana: Apis
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Bułgaria
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Bułgaria

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: BIO miód wielokwiatowy
Marka: Apis
Przechowywanie: Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Krystalizacja miodu jest procesem naturalnym i nie
zmienia jego właściwości.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-11 Rolnictwo UE,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z ekologicznych pasiek

It is not mEAT - Vegan Burger Mix 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 216 g
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Soja - Zawiera
Opis produktu: Burger Mix to pyszny, w 100% naturalny, roślinny zamiennik mięsa mielonego, zawierający dużą ilość białka oraz
błonnika!. Wypróbuj Burger Mix! Ograniczając spożycie mięsa oszczędzasz siebie, zwierzęta oraz środowisko!. Więcej na:
www.newfoodcompany.eu. Pełno:. białka. błonnika. siły natury :-). Zero:. cholesterolu. złych tłuszczów. antybiotyków. hormonów. chemii.
glutenu. GMO. Po prostu zamień mięso mielone w dowolnym przepisie na Burger Mix!. Stosuj do:. burgery, pulpety, kotlety mielone,
lasagne, spaghetti bolognese, tacos, burrito, chili con carne, dania stir-fry, zapiekanki, krokiety, faszerowane papryki, nadzienie do
gołąbków, pyzy, pierogi, sajgonki, wrapy, ryż smażony, pieczeń rzymska itd.
Marka standaryzowana: Unbranded
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przygotowania. To takie proste!. Wsyp miks do miski + Dodaj 1 i 1/5 szklanki wrzącej wody i
wymieszaj + Odczekaj 5 minut + Smaż na oleju luzem lub uformowane w kotlety. . Zalej miks 1 i 1/5 szklanki (ok. 300 ml) gorącej wody,
wymieszaj, odczekaj 5 minut, a następnie przyrządzaj jak normalne mięso mielone. Możesz uformować miks np. w burgery, lub też
usmażyć luzem na patelni od spaghetti bolognese czy nadzienia do papryk. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Roślinny zamiennik mięsa mielonego
Marka: It
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w białko i błonnik.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

w 100 g
1378 kJ / 328 kcal
4,3 g
0,6 g
22 g
14 g
20 g
40 g
1,8 g

Jedno opakowanie zawiera 5 sugerowanych porcji (5 burgerów). w porcji 40 g (1 burger)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: teksturowane białko SOJOWE, mąka z cieciorki, mielone nasiona chia (Salvia hispanica), mąka SOJOWA, płatki drożdżowe
(drożdże nieaktywne), pomidory suszone, cebula suszona, ekstrakt drożdżowy, kmin rzymski, czosnek suszony, buraki suszone, kakao,
sól himalajska, pieprz, sól wędzona naturalna

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pyszny, roślinny zamiennik mięsa mielonego, bogaty w białko i błonnik, dodaj wodę, smaż i gotowe!, 5 burgerów lub ok. 500 g
"mięsa" mielonego, produkt wegański, bez GMO, 100% naturalny, bez glutenu

Bezgluten - Chleb biały niskobiałkowy 320 g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w
diecie niskobiałkowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb biały niskobiałkowy PKU
Marka: Bezgluten
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1103 kJ/ 262 Kcal
Tłuszcz
6,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
47 g
- w tym cukry
5,1 g
Błonnik
6,9 g
Białko
0,5 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, skrobia PSZENNA bezglutenowa, skrobia kukurydziana, skrobia ryżowa, olej rzepakowy, błonnik "Psyllium",
substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, hydroksypropylometyloceluloza,
dekstroza, cukier, sól, drożdże piekarnicze, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas winowy,
aromat

Przechowywanie i stosowanie

Bezgluten - Makaron niskobiałkowy. nitki cienkie 250 g
Opis Produktu
Opis produktu: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w diecie niskobiałkowej i dla osób z
fenyloketonurią (PKU)

Informacje dot stylu zycia: Odpowiedni dla osób nietolerujących glutenu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Należy zachować proporcję 1 l a 100 g makaronu. Czas gotowania 4-5 minut. Zagotować wodę. Można dodać łyżkę oleju.
Wsypać łyżeczkę soli i makaron, następnie zmniejszyć moc palnika, gotować stale mieszając. Po upływie wskazanego czasu gotowania,
makaron odcedzić. Kilkakrotnie przepłukać zimną wodą, przemieszać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron niskobiałkowy PKU, nitki cienkie
Marka: Bezgluten
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1574 kJ/ 371 Kcal
Tłuszcz
0,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
91 g
- w tym cukry
0,3 g
Błonnik
0,7 g
Białko
0,4 g

- w tym fenyloalanina

11 mg

- w tym tyrozyna
- w tym leucyna
Sól

8 mg
18 mg
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Skrobia PSZENNA bezglutenowa, skrobia kukurydziana, barwniki (karoteny)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ryż Basmati 4x100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN

Opis produktu: Dodatek do dań i sałatek! Wyróżnia się śnieżnobiałym kolorem i delikatnym smakiem
Uzytkowanie i przechowywanie: Doskonały do dań kuchni tradycyjnej, sałatek i przystawek
Przygotowanie: Torebkę włożyć do 1 litra gotującej się wody, którą można posolić. Gotować na wolnym ogniu przez około 12 minut.
Czas gotowania należy dostosować do swoich upodobań co do twardości ryżu. Po ugotowaniu ryżu, wyjąć torebkę za pomocą widelca,
osączyć, rozciąć i podawać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ryż Basmati
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1466 kJ/ 346 Kcal
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
75 g
- w tym cukry
1g
Białko
8,2 g

Sól

0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Ryż Basmati
Zawartosc opakowania: 4 x 100 g

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ryż Basmati 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GLUTEN.

Opis produktu: Ryż Basmati wyróżnia się śnieżnobiałym kolorem i delikatnym smakiem, opakowanie z możliwością wielokrotnego
otwarcia.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia zależny od numeru parti.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ryż Basmati.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1466 KJ / 346 Kcal
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
75 g
- w tym cukry
1,0 g
Białko
8,2 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: 100% Ryż Basmati.
Przygotowanie i stosowanie: 100 g ryżu wsypać do 1 litra gotującej się wody, którą można posolić. Przykryć i gotować na wolnym ogniu
przez około 12 minut, czas gotowania należy dostosować do swoich upodobań co do twardości ryżu. Po ugotowaniu ryżu odsączyć go.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ryż biały preparowany długi 4x100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN

Opis produktu: Dodatek do dań i sałatek! Gotowy w około 12 minut
Pochodzenie: Kraj pochodzenia ryżu podany na opakowaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Torebkę włożyć do 1 litra gotującej się wody, którą można posolić. Gotować na wolnym ogniu przez około 12 minut.
Czas gotowania należy dostosować do swoich upodobań co do twardości ryżu. Po ugotowaniu ryżu, wyjąć torebkę za pomocą widelca,
odsączyć, rozciąć i podawać. Doskonały do pieczeni, ryb oraz potraw z warzyw

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ryż biały preparowany termicznie długi
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1486 kJ/ 350 Kcal
Tłuszcz
1g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
0g
Białko
7,8 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: 100% ryż biały preparowany termicznie długi
Zawartosc opakowania: 4 saszetki (4x100 g)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ryż parboiled 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GLUTEN

Opis produktu: Dodatek do dań i sałatek. Gotowe w 12 minut
Uzytkowanie i przechowywanie: Doskonały do pieczeni, ryb oraz potraw z warzyw
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: podany przy numerze partii
Przygotowanie: 100 g ryżu wsypać do 1 litra gotującej się wody, którą można posolić. Przykryć i gotować na wolnym ogniu przez około
12 minut. Czas gotowania należy dostosować do swoich upodobań co do twardości ryżu. Po ugotowaniu ryż odsączyć i podawać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ryż parboiled
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1486 kJ/ 350 Kcal
Tłuszcz
1g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
0g
Białko
7,8 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% ryż biały preparowany termicznie długi

Przechowywanie i stosowanie

Sierra de Cazorla - Oliwa z oliwek extra virgin 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych. Wysoka zawartość
witaminy E. Chroniona nazwa pochodzenia (Sierra de Gazorla)

Podmarka: Sierra de Gazorla

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oliwa z oliwek extra virgin
Marka: Guiradoli
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od światła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
3700 kJ/ 900 Kcal
Tłuszcz
100 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone80 g
- w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone8 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina E
30 mg

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Aceitedeoliva - Oliwa z oliwek extra virgin 500ml
Opis Produktu
Opis produktu: Najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych. Wysoka zawartość
witaminy E. Tłoczona na zimno na zimno. Chroniona nazwa pochodzenia (sierrra magina)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oliwa extra virgin. Produkt rolnictwa ekologicznego (odmiana picual)
Marka: Aceite de oliva

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od światła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
3700 kJ/ 900 Kcal
Tłuszcz
100 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone80 g
- w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone8 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Sante - Wafle kukurydziane extra cienkie 120g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 120 g
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera

Opis produktu: Wafle kukurydziane extra cienkie Sante to idealna alternatywa dla tradycyjnego pieczywa i smaczna przekąska, którą
można chrupać o każdej porze dnia: w pracy, na wycieczce, w podróży. Doskonale smakują z masłem orzechowym Go On! i masłem
migdałowym Go On! Polecamy również z pasztetami i hummusami Lovege. Sól himalajska wydobywana u stóp Himalajów jest uznawana
za najszlachetniejszą sól na Ziemi. Zachwyca piękną krystaliczną strukturą i subtelnie różową barwą.
Marka standaryzowana: Sante
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Extra cienkie wafle kukurydziane
Marka: Sante
Oswiadczenia zywieniowe: niska zawartość cukrów. źródło błonnika.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1657 kJ/ 391 kcal
Tłuszcz
2,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,4 g
Węglowodany
81 g
w tym cukry
0,6 g
Błonnik
3,7 g
Białko
9,5 g
Sól
0,67 g
Opakowanie zawiera ? 8 porcji.
w porcji (3 wafle ? 15 g)
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400/ 2000 kcal). 249 kJ/ 59 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kukurydza 89,4% (grys kukurydziany, ziarno kukurydzy), ryż biały, sól himalajska

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% składników pochodzenia naturalnego, jeden wafel to tylko 19 kcal, produkt kontrolowany na nieobecność GMO, niska
zawartość cukrów, źródło błonnika, z dodatkiem soli himalajskiej

Dulcesol - 6 bułeczek francuskich z czekoladą 270g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 274 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Żyto - Zawiera, Soja - Może zawierać,
Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: La Boulang?re
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułki z czekoladą
Marka: La Boulangere
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1739 kJ / 416 kcal
Tłuszcz
22 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
46 g
W tym cukry
12 g
Błonnik
2,6 g
Białko
6,6 g
Sól
0,83 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, olej palmowy, czekolada 13% (cukier, miazga kakaowa, masło kakaowe, środek emulgujący: lecytyna,
naturalny aromat waniliowy), woda, zakwas (woda, mąka PSZENNA, mąka słodowa PSZENNA i ŻYTNIA, drożdże), cukier, świeże
JAJKA, drożdże, środki emulgujące: monoglicerydy i diglicerydy kwasów tłuszczowych - stearoilo-2-mleczan sodu - poliglicerolowe estry

kwasów tłuszczowych, sól, odtłuszczone MLEKO w proszku, aromaty naturalne (zawiera alkohol), proteiny chleba świętojańskiego,
GLUTEN PSZENNY, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, środek zagęszczający: mączka z nasion chleba świętojańskiego

Przechowywanie i stosowanie

Pedigree -Kurczak z warzywami w sosie własnym dla psa 4 x 100 g
Opis Produktu
Opis produktu: Karma Pedigree Vital Protection została specjalnie opracowana, aby wspierać cztery kluczowe potrzeby żywieniowe Twojego psa i pomóc mu
zachować zdrowie i witalność. Witamina E pomaga wspierać system odpornościowy, by Twój pies był zawsze gotowy na wszystko. Cynk i olej słonecznikowy
zawierające kwasy omega-6, wspierają zdrowie skóry i sierści. Naturalny błonnik pomaga zachować zdrowy układ trawienny, by Twój pies zawsze czuł się jak
najlepiej. Wapń wspiera zdrowie kości. Bez dodatku cukru. Bez sztucznych barwników, aromatów i konserwantów. Opracowane przez specjalistów ds.
żywienia i lekarzy weterynarii w Waltham.

Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Vital Protection

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów.
Marka: Pedigree
Wartości odżywcze
białko:
zawartość tłuszczu:
materia nieorganiczna:
włókno surowe:
wilgotność:
wapń:
Dodatki dietetyczne:
Witamina D3:
Witamina E:
Jodan wapnia bezwodny:
Siarczan miedzi pięciowodny:
Siarczan żelaza jednowodny:

Składniki analityczne (%):
7
6
2
0.3
82.5
0.35
Dodatki / 1 kg:
150 IU
50 mg
0.39 mg
5.7 mg
10 mg

Siarczan manganu jednowodny:5.6 mg
Siarczan cynku jednowodny

107 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: z Kurczakiem i Warzywami: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (39%, w tym 4% kurczaka), warzywa (4% marchewka
i groszek), zboża, substancje mineralne, produkty pochodzenia roślinnego (w tym 0.5% wysłodków buraczanych), oleje i tłuszcze (w tym
0.5% oleju słonecznikowego), roślinne ekstrakty białkowe, z Wołowiną i Warzywami: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (39%, w
tym 4% wołowiny), warzywa (4% marchewka i groszek), zboża, substancje mineralne, produkty pochodzenia roślinnego (w tym 0.5%
wysłodków buraczanych), oleje i tłuszcze (w tym 0.5% oleju słonecznikowego), roślinne ekstrakty białkowe
Zawartosc opakowania: 2x z Kurczakiem i Warzywami, 2x z Wołowiną i Warzywami
Pozostale informacje: 87 kcal 100 g,
Przygotowanie i stosowanie: Zalecana dzienna ilość karmy, Tylko saszetki 5 kg / 3?, Tylko saszetki 10 kg / 6, Tylko saszetki 20 kg / 10?,
Saszetka + Karma sucha 5 kg / 2 + 40 g, Saszetka + Karma sucha 10 kg / 3 + 75 g, Saszetka + Karma sucha 20 kg / 5 + 125 g, Zalecamy
podawać zwierzęciu zarówno karmę pełnoporcjową Pedigree mokrą, jak i karmę pełnoporcjową Pedigree suchą. Wygodnie otwarcie. Idealne
na świeży posiłek, który zaspokoi wszystkie potrzeby żywieniowe Twojego psa. Po prostu otwórz saszetkę i podaj psu. Sposób
karmienia: Uwzględnij okres przejściowy i dostosuj ilości karmy do potrzeb zwierzęcia. W przypadku psów z nadwagą, zmniejsz dzienną
ilość. Jak? Odwiedź naszą stronę internetową bądź zadzwoń pod numer naszej infolinii. Zapewnij wodę do picia. Karmę podawać o
temperaturze pokojowej. Niewykorzystaną część przechowywać w lodówce do 2 dni.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% kompletne pożywienie

Cosmia - Lakier do włosów 300 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Ultra strong and shine

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lakier do włosów
Marka: Cosmia

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ALCOHOL DENAT., BUTANE, PROPANE, OCTYLACRYLAMIDE/ACRYLATES/BUTYLAMINOETHYL
METHACRYLATE COPOLYMER, DIMETHYL ETHER, AQUA, AMINOMETHYL PROPANOL, PANTHENOL, NIACINAMIDE,
ETHYLHEXYL SALICYLATE, BENZOIC ACID, PARFUM, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE.

Przechowywanie i stosowanie

Cosmia - Dezodorant 50 ml
Opis Produktu
Opis produktu: dezodorant power. działanie 24h. stymulujący zapach

Informacje dot stylu zycia: zgodnie z prawem europejskim zabraniającym przeprowadzania testów na zwierzętach (prawo z dnia 11
września 2014 r.), Cosmia nie przeprowadza żadnych testów na zwierzętach w celu opracowania swoich produktów

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dezodorant
Marka: Cosmia
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: AQUA, ALCOHOL DENAT., PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRIETHYL CITRATE, PARFUM,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE.
Przygotowanie i stosowanie: Stosować pod pachami za pomocą kulki. Nie stosować na podrażnioną skórę, skórę po goleniu lub depilacji.

Przechowywanie i stosowanie

Cosmia - Dezodorant 50 ml
Opis Produktu
Opis produktu: dezodorant energy. działanie 24h. energetyzujący zapach

Informacje dot stylu zycia: zgodnie z prawem europejskim zabraniającym przeprowadzania testów na zwierzętach (prawo z dnia 11
września 2014 r.), Cosmia nie przeprowadza żadnych testów na zwierzętach w celu opracowania swoich produktów

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: dezodorant
Marka: Cosmia
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: AQUA, ALCOHOL DENAT., PARFUM, PROPYLENE GLYCOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, PPG-26-BUTETH26, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, ALLANTOIN, SODIUM USNATE, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE.
Przygotowanie i stosowanie: Stosować pod pachami za pomocą kulki. Nie stosować na podrażnioną skórę, skórę po goleniu lub depilacji.

Przechowywanie i stosowanie

Lisner - Pasta z krewetek 90 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: RYBY, MLEKO, GLUTEN, SOJĘ i SEZAM

Podmarka: Pastella
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Uzytkowanie i przechowywanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta z krewetek z warzywami gotowanymi
Marka: Lisner
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna:
1649 kJ/400 kcal
Tłuszcz
40,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,2 g
Węglowodany
6,6 g
w tym cukry
6,0 g
Białko
2,9 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Olej rzepakowy, KREWETKI gotowane 19% (Xiphopenaeus kroyeri) (zawiera przeciwutleniacz: DWUTLENEK SIARKI),
woda, warzywa gotowane 15% (pasternak 7,4%, marchew 5,3%, SELER 2,3%), cukier, koncentrat pomidorowy, sól, mielona GORCZYCA,
ocet spirytusowy, kurkuma, ŻÓŁTKO JAJA, natka pietruszki, aromat (zawiera SKORUPIAKI), barwnik (betanina), regulatory
kwasowości (kwas MLEKOWY, kwas cytrynowy), substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), substancje
KONSERWUJĄCE (sorbinian potasu, benzoesan sodu)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tylko z najlepszych składników

Cosmia - Antyperspirant 50 ml
Opis Produktu
Opis produktu: antyperspirant nie pozostawia śladów. działanie 48h. nie pozostawia białych ani żółtych śladów. białe i czarne ubrania
Informacje dot stylu zycia: zgodnie z prawem europejskim zabraniającym przeprowadzania testów na zwierzętach (prawo z dnia 11
września 2014 r.), Cosmia nie przeprowadza żadnych testów na zwierzętach w celu opracowania swoich produktów

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: antyperspirant
Marka: Cosmia
Przechowywanie: przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: AQUA, ALUMINUM CHLOROHYDRATE, GLYCERIN, PPG-26-BUTETH-26, HYDROXYETHYLCELLULOSE,
PARFUM, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, POLYGLYCERYL-3 CAPRYLATE, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID.
Przygotowanie i stosowanie: Stosować pod pachami za pomocą kulki. Nie stosować na podrażnioną skórę, skórę po goleniu lub depilacji.
Zawiera sole aluminium.

Przechowywanie i stosowanie

Chleb razowy ze słonecz. 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, PSZENICĘ, SEZAM, MLEKO I SOJĘ

Opis produktu: Chleb z mąki żytniej razowej i jasnej mąki pszennej, z dodatkiem ziaren słonecznika. Z masełkiem i dodatkami to świetny
pomysł na poranne śniadanie. Produkcja własna Auchan
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb razowy ze słonecznikiem
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1018 kj / 242 kcal
Tłuszcz
4,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
39 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
6,7 g
Sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, mąka ŻYTNIA, mąka ŻYTNIA razowa 20%, ziarna słonecznika 7%, zakwas ŻYTNI (woda, mąka ŻYTNIA, sól),
drożdże, sól
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Bambi - Płyn do kąpieli dla niemowląt i dzieci 500ml
Opis Produktu
Opis produktu: Przeznaczony dla niemowląt, które ukończył 1 miesiąc życia i dzieci. Łagodnie myje delikatną skórę niemowląt i dzieci. Skutecznie usuwa brud
nie wysuszając skóry, która po kąpieli jest gładka i delikatna. Nie pozostawia osadu na wannie.

Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Baby
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Niewielką ilość płynu wlać do wanny pod silny strumień bieżącej wody. Po zakończeniu opłukać skórę wodą.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do kąpieli dla niemowląt i dzieci
Marka: Bambi

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Sodium Myreth Sulfate, Coco - Glucoside, PEG-7
Glyceryl Cocate, Laureth 3, Parfum, Polyquaternium 7, Allantoin, Citric Acid, DMDM Hydantoin, Methylparaben, Propylparaben,
Phenxyethanol

Przechowywanie i stosowanie

Bambi - Oliwka do pielęgnacji 200ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zawiera olejek ze słodkich MIGDAŁÓW oraz olejek z kiełków PSZENICY

Opis produktu: Przeznaczona do codziennej pielęgnacji niemowląt i dzieci. Łagodnie oczyszcza i pielęgnuje skórę. Poprawia jej
natłuszczenie i reguluje nawilżenie. Długo utrzymujący się na skórze film chroni ją przed działaniem niekorzystnych warunków
atmosferycznych. Zdecydowanie zmniejsza szorstkość naskórka i wygładza skórę - staje się ona gładka i przyjemna w dotyku.
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Baby
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oliwka dla niemowląt i dzieci
Marka: Bambi

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Paraffinum Liquidum, Isopropyl Myristate, Prunus Amygdalus Dlucis(Sweet Almond) Oil, Triticum Vulgare(Wheat) Germ Oil,
Parafum

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paski do depilacji woskiem. Paski wielokrotnego użytku

Marka: Cosmia
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Nałożyć pasek z warstwą wosku na 5 sekund w kierunku wzrostu włosów. Trzymając skórę naprężoną
jedną ręką, drugą ręką szybkim ruchem oderwać pasek od skóry, w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów (paski mogą być używane
wielokrotnie, dopóki nie zostaną zbyt mocno zabrudzone woskiem). Usunąć pozostałości wosku, ścierając je tylną stroną użytego paska.
Ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń obowiązujących w odniesieniu do wykorzystywania wosków do depilacji.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paski do depilacji twarzy woskiem na zimno Z aloesem do skóry wrażliwej

Marka: Cosmia

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Triethylene Glycol Rosinate, Glyceryl Rosinate, Polyethylene, Parfum, Ricinus Communis Seed Oil, Pentaerythrityl Tetra-di-tbutyl Hydroxyhydrocinnamate, Argania Spinosa Kernel Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Hexyl Cinnamal, Aloe
Barbadensis Leaf Extract, CI 77891, CI 45430 POST DEPIL WIPE Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Pentylene
Glycol, 4-t-Butylcyclohexanol, Triticum Vulgare Germ Oil, Parfum, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tocopheryl
Acetate, Cucurbita Pepo Seed Extract, Epilobium Angustifolium Extract, Serenoa Serrulata Fruit Extract, Hexyl Cinnamal, Linalool, Ascorbyl
Palmitate

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żel do golenia z aloesem do skóry wrażliwej

Marka: COSMIA

Zdrowie i styl życia
Skladniki: AQUA, PALMITIC ACID, TRIETHANOLAMINE, OLETH-20, ISOPENTANE, SORBITOL, LAURETH-23, ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE, COCAMIDE MIPA, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, ISOBUTANE,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, PERSEA GRATISSIMA OIL, PHENOXYETHANOL, PARFUM, BENZYL SALICYLATE,
CITRONELLOL, LINALOOL.

Przechowywanie i stosowanie

)>>ACT TRZEPACZKA 30CM Trzepaczka - stal nierdzewna
Opis Produktu
Opis produktu: 30 cm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Trzepaczka - stal nierdzewna
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)>>ACT FOREMKI NA BABECZKI Papilotki do wypieków

Opis Produktu
Opis produktu: Średnica: 4 cm.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papilotki do wypieków

Marka: actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 100 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Actuel - Foremki fantazyjne średnica 7cm, opak. 75 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Do +200C. Max 20 min. Średnica: 7 cm.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Foremki fantazyjne
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 75 szt.

Przechowywanie i stosowanie

)>>ACT PODKL.PAP.POD CIASTO Podkładki okrągłe
Opis Produktu
Opis produktu: Średnica: 36 cm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Podkładki okrągłe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Foremki do pierczników

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 5 szt(1 x 9 cm, 1 x 8 cm, 1 x 7 cm, 1 x 6 cm, 1 x 5 cm)

Przechowywanie i stosowanie

)>>ACT AKCESORIA DO DEKOR. Strzykawka do zdobienia
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Strzykawka do zdobienia

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 nakładek do dekoracji

Przechowywanie i stosowanie

)>>ACT TERMOMETR Elektroniczny termometr z sondą elektryczną i pokrowcem
Opis Produktu
Opis produktu: Duzy zakres pomiary: od -50C do +300C. Dokładność pomiaru - 0,1C. Można używać do produktów spożywczych i płynów.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Elektroniczny termometr z sondą elektryczną i pokrowcem

Marka: ACTUEL

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Wyjmij danie z pieca, aby zmierzyć jego temperaturę. Nie zostawiaj termometru w piecu. Zasilany jedna
baterią LR44 1.5 V(W zestawie). Uwaga nie działa z kuchenkami indukcyjnymi. Nie wkładać do kuchenki mikrofalowej ani do zmywarki.
Chronić przed dziećmi.

Przechowywanie i stosowanie

PreVital - Naturel łosoś w sosie karma dla dorosłych kotów 85 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 362 g

Opis produktu: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów po zabiegu sterylizacji - fileciki z łososiem w sosie.
Marka standaryzowana: PreVital
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Naturel
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturel łosoś w sosie karma dla dorosłych kotów
Marka: PreVital
Przechowywanie: Podawać w temperaturze pokojowej. Otwartą saszetkę przechowywać w lodówce nie dłużej niż przez 2 dni.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Składniki analityczne:
wilgotność
82%
białko surowe
9,0%
zawartość tłuszczu
3,0%
popiół surowy
1,9%
włókno surowe
1,0%
Dodatki:
Dodatki dietetyczne/1 kg:
witamina D3
250 j.m.
witamina E
100 mg
cynk (siarczan cynku, monohydrat) 10 mg
mangan (tlenek manganawy)
2,0 mg
miedź (siarczan miedzi, pentahydrat) 0,2 mg
jod (jodek potasu)
0,7 mg
tauryna
450 mg
biotyna
100 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (74% w filecikach), ryby i produkty pochodzenia rybnego (w tym 4% łososia),
roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego (0,4% inuliny), substancje mineralne, cukry
Przygotowanie i stosowanie: Propozycja karmienia: Średniej wielkości kot potrzebuje maksymalnie 200-400 g karmy dziennie,
podzielonej na co najmniej 2 posiłki.

Przechowywanie i stosowanie

Astra - Plastelina kwadratowa 18 kolorów
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 390 g

Opis produktu: Plastelina jest przeznaczona dla dzieci do zabawy i nauki modelowania w szkołach i przedszkolach, jak również w
pracowniach plastycznych. Delikatna w dotyku i łatwa w modelowaniu plastelina Astry nie klei się do rąk oraz nadaje się do wielokrotnego
użytku. Produkowana jest z zastosowaniem doskonałych, bezpiecznych składników. Nadaje się do wykonywania wielu prac, m.in. modeli
małych i dużych, odciskania wzorów, wykrawania foremkami, tworzenia obrazów poprzez rozcieranie palcami, a także do ćwiczeń
terapeutycznych. Dla zwiększenia możliwości twórczych i estetycznych młodych artystów – Astra oferuje także plastelinę fluorescencyjną
oraz plastelinę z brokatem.
Marka standaryzowana: Astra
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - -5, Maks. temp. °C - 30

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastelina kwadratowa 18 kolorów
Marka: Astra
Przechowywanie: Od -5 - 30 stopni w odległości min. 1 metr od urządzeń grzewczych.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Wspieramy Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Laboratoryjna Kontrola Jakości,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: miękka w użyciu, nie brudzi rąk

Auchan - Ksylitol 500g
Opis Produktu
Opis produktu: Ksylitol jest to substancja słodząca pochodzenia roślinnego, zwaną inaczej cukrem brzozowym. Wygląda i smakuje jak
zwykły cukier, ale zawiera o 40% mniej kalorii niż sacharoza. Ma niski indeks glikemiczny(IG=8). Osłódź sobie dzień!
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Słodzik stołowy na bazie Ksylitolu
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Finlandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ksylitol brzozowy
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie podawać zwierzętom
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1004 kJ / 240 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
99,5 g
- w tym poliole
99,5 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Substancja słodząca ksylitol 100%
Przygotowanie i stosowanie: Stosować jak cukier biały. Należy wprowadzać do diety stopniowo(zaczynając od 1/2 łyżeczki dziennie).
Zaleca się maksymalne spożycie do 10 łyżeczek dziennie. Doskonale nadaje się do słodzenia napojów, deserów, ciast i przetworów.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający

Przechowywanie i stosowanie

Vitakraft - Poesie Deli Sauce indyk w sosie mokra karma dla kotów 85 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pyszna mokra karma dla kotów dorosłych, delikatny filet z indyka w wykwintnym sosie. Prawdziwa poezja niepowtarzalnego smaku dla kota.
Pokarm zawiera naturalne, wysokiej jakości kawałki mięsa dla jeszcze większej przyjemności z jedzenia. Najlepsze składniki gwarantują najwyższą jakość i
zaspokojenie wszystkich potrzeb odżywczych Twojego kota. Przysmak dla prawdziwych tygrysów. Dla wszystkich dorosłych kotów. Delikatny filet z indyka w
sosie. Receptura bez cukru. Bez zbóż. Nie zawiera sztucznych barwników i konserwantów.

Podmarka: Deli Sauce
Uzytkowanie i przechowywanie: Stosowanie zależy od wieku, aktywności i rasy kotów

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma pełnoporcjowa dla kotów. Indyk w sosie
Marka: Vitakraft

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (55%, filet z indyka 10%, wieprzowina), produkty pochodzenia roślinnego
(skrobia ziemniaczana, inulina), substancje mineralne. Analiza: wilgotność 81%, białko 11%, oleje i tłuszcze 4%, włókno surowe 0,3%,
popiół surowy 2%. Dodatki/kg: Witamina D3 250 IU, żelazo 15 mg, miedź 1 mg, mangan 1 mg, cynk 18 mg, Tauryna 445 mg

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pomidory krojone 400 g
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt pasteryzowany

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidory krojone w soku pomidorowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ 82 kJ
Wartosc energetyczna kcal19 kcal
Weglowodany g
3,2 g
W tym cukry g
3,1 g
Blonnik g
1,1 g
Sod g
0,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: obrane pomidory krojone 60%, sok pomidorowy, regulator kwasowości: e330.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Nożyczki 17 cm sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Nożyczki 17 cm

Rozszerzona nazwa produktu: Nożyczki 17 cm
Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nożyczki 17 cm
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)>>ACT NOZYCZKI DO ZIOL Nożyczki do ziół

Opis Produktu
Opis produktu: Nożyczki do ziół
Rozszerzona nazwa produktu: Nożyczki do ziół

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nożyczki do ziół
Marka: ACTUEL

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT OBIERACZKA KOL. Obieraczka
Opis Produktu
Opis produktu: Długość ostrza: 7 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Obieraczka

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT NOZ NA SZT.9CM Nóż kuchenny 9 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Ostrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Umyć przed pierwszym użyciem. Noże powinny być ostrzone za pomocą osełki lub specjalnego przyrządu do ostrzenia. Nie
ostrzyć jeśli nóż jest ząbkowany. Wytrzeć nóż od razu po wyjęciu ze zmywarki. Chronić przed dziećmi

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nóż do strugania ze stali nierdzewnej 9 cm
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT NOZ 13CM Nóż kuchenny 13 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Ostrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Umyć przed pierwszym użyciem. Noże powinny być ostrzone za pomocą osełki lub specjalnego przyrządu do ostrzenia. Nie
ostrzyć jeśli nóż jest ząbkowany. Wytrzeć nóż od razu po wyjęciu ze zmywarki. Chronić przed dziećmi

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nóż ze stali nierdzewnej 13 cm
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

InterDruk - Kostka papierowa biała klejona 85 x 85 mm
Opis Produktu
Opis produktu: 8,5 x 8,5 x 3,5 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kostka papierowa biała klejona

Marka: Inter Druk

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT NOZ SANTOKU 18CM Nóż Santoku 18 cm
Opis Produktu
Opis produktu: 18 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nóż Santoku - stal nierdzewna

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Gerber - Obiadek schab z warzywami i suszonymi śliwkami 190g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 307 g
Opis produktu: Tradycyjne, polskie danie w dziecięcym wydaniu, dostosowane do potrzeb żywieniowych maluchów po 6. miesiącu życia. Odpowiednia,
gładka konsystencja odpowiada umiejętnościom jedzenia dziecka na tym etapie życia. Nauka różnorodnych smaków. Żywność przeznaczona dla niemowląt i
małych dzieci. Zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji konserwujących i barwników.

Marka standaryzowana: Gerber
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Schabik ze śliwką w warzywach. Produkt utrwalony termicznie, sterylizowany.
Marka: Gerber
Dodatki: Sztuczne konserwanty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: !Nie używać, jeśli wieczko się ugina. Przy pierwszym otwarciu wieczko musi „kliknąć".
Przechowywanie: Zamknięte słoiki przechowuj w temperaturze pokojowej. Po otwarciu produkt przechowuj w zamkniętym słoiku w
lodówce nie dłużej niż 24 godziny.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
201 kJ
Wartość energetyczna
48 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
5,5 g
w tym cukry
2,5 g
Błonnik
1,0 g
Białko
2,6 g
Sól
0,08 g
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. 190 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: marchew (46,5%), woda, schab (10%), ziemniaki (10%), skrobia kukurydziana, olej rzepakowy, śliwki suszone (0,6%),
(Warzywa ogółem 56,5%)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, - Potrzebną porcję przełóż do miseczki. - Podawaj po lekkim podgrzaniu. - Przed
podaniem wymieszaj i sprawdź temperaturę produktu.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Czy wiesz, że... Nauka zużycia i gryzienia odbywa się przez pierwsze 2 lata życia malucha. W nabyciu tych
umiejętności szczególnie ważna jest konsystencja posiłków dostosowania do wieku dziecka. Zapytaj Eksperta. Centrum Informacji dla
Rodziców. tel. 801 333 000. www.gerber.pl.

Apetina - Serek kremowy z jalapeno 125 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Niezrównane na pieczywie i w potrawach na gorąco. Jesteś zabiegany. Spróbuj serka Apetina, z którym smacznie i szybko
przygotujesz coś naprawdę dobrego. Idealny do kanapek. Doskonały do wrapów. Świetny do taco.
Marka standaryzowana: Arla
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Smak Roku
Pochodzenie: Wyprodukowano w Danii. Mleko pochodzi z UE.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek kremowy z jalapeno.
Marka: Arla Apetina
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2 - +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu jednego tygodnia.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
933 kJ/226 kcal
Tłuszcz
20,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone13 g
Węglowodany
4,6 g
w tym cukry
4,6 g
Białko
5,1 g
Sól
0,85 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone, woda, zielone chili 2,3%, sól, ocet spirytusowy, cukier, suszone jalapeno
0,45%, czosnek 0,4%, suszona cebula 0,25%, skrobia KUKURYDZY woskowej, kultury bakterii kwasu MLEKOWEGO

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalne składniki

Actuel - Nóż Santoku - stal nierdzewna 20 cm, 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: 20 cm.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nóż Santoku - stal nierdzewna
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Alice light-Chusteczki higieniczne 2 wartswowe light 10x10

Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chusteczki higieniczne 2 warstwowe
Marka: Alice

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

HiPP - Herbatka dzika róża i czerwone owoce 500ml
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt z certyfikatem ekologicznym. Znak HiPP BIO to gwarancja najwyższej jakości ekologicznej - jeszcze wyższej niż wymagana przepisami
prawa. hipp.pl/bio-od-pokolen. - bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry. - wysoka zawartość witaminy C. - zgodnie z przepisami prawa
żywność dla niemowląt i małych dzieci nie zawiera substancji konserwujących i barwników. - bez aromatów. Zadbaj o zrównoważoną dietę oraz zdrowy tryb
życia swojego dziecka.
Marka standaryzowana: HiPP

Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: l
Podmarka: BIO
Pochodzenie: Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbatka z dzikiej róży z sokiem z czerwonych owoców. Delikatna herbatka z sokiem wieloowocowym,
częściowo wyprodukowanym z soków zagęszczonych, pasteryzowana.
Marka: HiPP
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera

Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry. wysoka zawartość witaminy C.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ważne: ten napój zawiera węglowodany, które przy częstym i długotrwałym kontakcie z zębami
podczas ssania z butelki mogą być przyczyną próchnicy. Dlatego:. - Butelki z piciem nie należy podawać w celu usypiania czy uspokajania
dziecka. - Butelka powinna być trzymana przez opiekuna i podawana wyłącznie w celu i do momentu zaspokojenia pragnienia.
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowuj w temperaturze pokojowej.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml
wartość energetyczna kJ/kcal135/32
tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy nasycone 0,0 g
węglowodany
7,6 g
- w tym cukry*
7,2 g
białko
0,1 g
sól
<0,05 g
sód
<0,02 g
witamina C
15 mg (60 %**)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok owocowy* 60 % (sok jabłkowy* z soku zagęszczonego, sok winogronowy*, sok z aronii* z soku zagęszczonego), herbatka
z dzikiej róży* 40 % (woda, wyciąg z dzikiej róży*), witamina C, Zawartość owoców - min. 60 %, *z rolnictwa ekologicznego
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - HU-ÖKO-01 rolnictwo UE/spoza UE,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: wstrząśnij, następnie potrzebną ilość herbatki przelej do osobnego naczynia. Pozostałą
zawartość butelki zamknij, wstaw do lodówki i zużyj w ciągu 3 dni. Jakość tego produktu w momencie opuszczania zakładu produkcyjnego
była bez zarzutu - przed użyciem upewnij się, że butelka nie została naruszona. Nie używaj, jeśli środek wieczka się ugina. Bezpieczne
zamknięcie próżniowe - klika przy pierwszym otwarciu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: herbatka & sok, BIO - jakość, za którą ręczę - Steffan Hipp, bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry

)ACT NOZ 13CM DREWN.RACZKA Nóż z drewnianą rączką 13 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Nóż z drewnianą rączką 13 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Nóż z drewnianą rączką 13 cm
Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nóż z drewnianą rączką 13 cm
Marka: ACTUEL

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT NOZ 18CM DREWN.RACZKA Nóż z drewnianą rączką 18 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Nóż z drewnianą rączką 18 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Nóż z drewnianą rączką 18 cm

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nóż z drewnianą rączką 18 cm
Marka: ACTUEL

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT NOZ SZEFA 20CM DREW.RACZ Nóż szefa z drewnianą rączką 20 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Nóż szefa z drewnianą rączką 20 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Nóż szefa z drewnianą rączką 20 cm

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nóż szefa z drewnianą rączką 20 cm
Marka: ACTUEL

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT NOZ 13 CM Nóż 13 cm

Opis Produktu
Opis produktu: Nóż 13 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Nóż 13 cm

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nóż 13 cm
Marka: ACTUEL

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT NOZYCE DO DROBIU Nożyce do drobiu
Opis Produktu
Opis produktu: Nożyce do drobiu
Rozszerzona nazwa produktu: Nożyce do drobiu

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nożyce do drobiu
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Giancarlo Polenghi - Sok z cytryny 200 ml
Opis Produktu
Opis produktu: 100% soku z sycylijskich cytryn
Jednostka opisowa: ml

Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed uzyciem. Po otwarciu przechowywać w lodówce
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przyprawa z soku z cytryn z cytrynowym olejkiem eterycznym
Marka: Giancarlo Polenghi
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od źródeł światła
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
116 kJ/ 27 Kcal
Tłuszcz
0,03 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
2,0 g
- w tym cukry
2,0 g
Białko
0,4 g
Sól
0,0075 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok z cytryn(99,81%), cytrynowy olejek eteryczny(0,12%), konserwant: PIROSIARCZYN POTASU

Przechowywanie i stosowanie

Bella - Patyczki higieniczne 160 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 60 g

Opis produktu: Wyrób posiada Świadectwo PZH.
Marka standaryzowana: Bella
Podmarka: Cotton
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Europa, Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Patyczki higieniczne 160 szt.
Marka: Bella

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mix, FSC C150915,

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Pestki dyni bez łupiny 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SEZAM, SELER, ORZESZKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochodzenia pestek dyni: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pestki dyni bez łupiny
Marka: Makar
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
2390 KJ/ 755 Kcal
Tłuszcz
45 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,5 g
Węglowodany
13 g
- w tym cukry
11 g
Białko
25 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pestki dyni bez łupiny

Przechowywanie i stosowanie

Milka - Pieguski z kawałkami czekolady 135g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 142 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Milka
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pieguski

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasteczka z kawałkami czekolady mlecznej z mleka alpejskiego (32%)
Marka: Milka
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
2055 kJ / 490 kcal
Tłuszcz
25,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
13,0 g
Węglowodany
61,0 g
w tym cukry
34,0 g
Błonnik
1,8 g
Białko
5,2 g
Sól
0,88 g
1 ciastko = 13,5 g; Około 10 ciastek w opakowaniu.
13,5 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 280 kJ / 66 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, olej palmowy, JAJA, pełne MLEKO w proszku, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, syrop
glukozowy, skrobia PSZENNA, SERWATKA w proszku (z MLEKA), substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, węglan
wapnia, siarczan wapnia), emulgator (LECYTYNA SOJOWA), sól, aromaty, BIAŁKO JAJA w proszku
Pozostale informacje: 13,5 g 280 kJ 66 kcal 3%*, 100 g 2055 kJ 490 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ/2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Milka - Pieguski, kawałki czekolady i orzechy laskowe 135g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 143 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Milka
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pieguski

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasteczka z kawałkami czekolady mlecznej z mleka alpejskiego (21,5%) i pokruszonymi orzechami
laskowymi (5,6%).
Marka: Milka
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
2120 kJ / 505 kcal
Tłuszcz
27,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
12,0 g
Węglowodany
59,0 g
w tym cukry
30,0 g
Błonnik
2,1 g
Białko
6,0 g
Sól
0,90 g
1 ciastko = 13,5 g; Około 10 ciastek w opakowaniu.
13,5 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 285 kJ / 68 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, olej palmowy, JAJA, pokruszone ORZECHY LASKOWE, syrop glukozowy, pełne MLEKO w
proszku, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, skrobia PSZENNA, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, węglan
wapnia, siarczan wapnia), SERWATKA w proszku (z MLEKA), aromaty, sól, emulgator (LECYTYNA SOJOWA), BIAŁKO JAJA w
proszku
Pozostale informacje: 13,5 g 285 kJ 68 kcal 3%*, 100 g 2120 kJ 505 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ/2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

)ACT KRAJALNICA DO JABLEK Krajalnica do jabłek
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krajalnica do jabłek

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT WYCISKACZ DO CZOSNKU Wyciskacz do czosnku
Opis Produktu
Opis produktu: Wyciskacz do czosnku
Rozszerzona nazwa produktu: Wyciskacz do czosnku

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wyciskacz do czosnku
Marka: ACTUEL

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT KRAJALNICA DO JAJEK Krajalnica do Jajek
Opis Produktu
Opis produktu: Krajalnica do Jajek
Rozszerzona nazwa produktu: Krajalnica do Jajek

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krajalnica do jajek
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT SZTUCCE DO SALATY Sztućce do sałaty
Opis Produktu
Opis produktu: 30 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukwoano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sztućce do sałaty

Marka: ACtuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT DURSZLAK Sitko z rączką
Opis Produktu
Opis produktu: Średnica: 18 cm.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sitko z rączką

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

NEUTROGENA - Krem do rąk o lekkiej konsystencji 75 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 94 g
Opis produktu: NEUTROGENA Formuła Norweska Szybko wchłaniający się krem do rąk natychmiast nawilża skórę dłoni i sprawia, że odzyskuje miękkość i
elastyczność. Dzięki lekkiej, nietłustej konsystencji krem szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu. Formuła nawilża pozostawiając
skórę dłoni miękką, elastyczną, bez uczucia lepkości. - Odpowiedni do całodziennego stosowania, w domu i w pracy. - Szybko się wchłania. - O lekkiej,
nietłustej konsystencji.

Marka standaryzowana: Neutrogena
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Fast Absorbing
Pochodzenie: UE / Francja
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: krem do rąk o lekkiej konsystencji
Marka: NEUTROGENA

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate, Petrolatum, Dimethicone, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG100 Stearate, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Palmitic Acid, Stearic Acid, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Phenoxyethanol,
Parfum

Przechowywanie i stosowanie

Lisner - Sałatka jajeczna z łososiem 140g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 145 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Skorupiaki - Może zawierać, Jaja - Zawiera, Ryba - Zawiera, Mleko - Może zawierać,
Gorczyca - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Lisner
Jednostka opisowa: g
Podmarka: O Mamo!
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sałatka ziemniaczana z jajkiem i łososiem.
Marka: Lisner
Dodatki: Substancje słodzące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Energia
1058 kJ / 256 kcal
Tłuszcz
22,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,3 g
Węglowodany
9,8 g
w tym cukry
3,3 g
Białko
4,2 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 33,8% ziemniaki gotowane, olej rzepakowy, 14,8% JAJA gotowane, 7% ŁOSOŚ wędzony, pasternak, cebula marynowana,
woda, cukier, sól, natka pietruszki, ocet spirytusowy, błonnik PSZENNY, koper, GORCZYCA mielona, kurkuma, ekstrakt z papryki,
przyprawy, żółtko JAJA, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości (kwas mlekowy), substancje konserwujące (sorbinian potasu,
benzoesan sodu)
Informacje o dodatkach: Nie zawiera substancji słodzących.
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nie zawiera substancji słodzących

Paluszki z pomidorami i oregano 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: MLEKA, SEZAMU i SOI
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paluszki z pomidorami i oregano
Marka: Marini
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1810 kJ/ 430 Kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,9 g
Węglowodany
69 g
- w tym cukry
6,8 g
Błonnik
5g
Białko
9g
Sól
2,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, olej palmowy, ekstrakt SŁODOWY, sól, pomidory 3%, drożdże, oregano

Przechowywanie i stosowanie

MyFood - Krewetki obrane z ogonkiem rozmiar 31-40 szt. 800 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1058 g

Zalecenia dla alergikow: SKORUPIAKI - Zawiera
Marka standaryzowana: MyFood
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Owoce morza
Pochodzenie: Krewetki wyhodowane w Indiach. Kraj pochodzenia: Indie
Warunki przechowywania: Przechowywać w zamrażarce w temp: -6°C (1 tydzień), -12°C (1 miesiąc), poniżej -18°C do końca daty
minimalnej trwałości. Produkt głęboko mrożony. Nie zamrażać ponownie po rozmrożeniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krewetki Litopenaeus vannamei obrane, z ogonkiem, głęboko mrożone, glazurowane, rozmiar: 31-40
szt./lb (68-88 szt./kg)
Marka: MyFood
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: produkt może zawierać pozostałości pancerza.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna:
312 kJ/73 kcal
tłuszcz:
0,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,3 g
węglowodany:
0g
w tym cukry:
0g
białko:
16 g
sól:
0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KREWETKA biała (SKORUPIAKI) (Litopenaeus vannamei) 91%, woda, stabilizator: E451; sól, substancja
KONSERWUJĄCA: E223 (SIARCZYNY)
Pozostale informacje: 20% glazury
Przygotowanie i stosowanie: Przygotowanie: produkt gotowy do spożycia po rozmrożeniu i zastosowaniu obróbki cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie

Proste Historie - Makaron kokardki ze szpinakiem 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. 1. Bez rozmrażania. Na patelni rozgrzej łyżkę oleju i wsyp zawartość opakowania. 2. Smaż
około 8 minut, od czasu do czasu mieszając. W razie potrzeby dolej odrobinę wody lub śmietany. 3. Pod koniec smażenia dopraw solą i
pieprzem według uznania. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie z makaronem. Kokardki ze szpinakiem w kremowym sosie. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
320 kJ / 76 kcal
Tłuszcz
2,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,1 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
1,0 g
Białko
3,1 g
Sól
0,5 g
Opakowanie 450 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 225 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 719 kJ / 171 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: szpinak (26%), makaron kokardki (25%): woda, mąka z PSZENICY durum, pieczarki, kremowy sos ŚMIETANOWY (16%):

ŚMIETANA (29%), MLEKO, woda, czosnek, sól, skrobia, mąka kukurydziana, pieprz biały, rozmaryn (0,07%), cebula biała, czosnek
(2%)
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, z czosnkiem i nutą rozmarynu, gotowe w 8 minut
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Iglotex - Proste Historie Rurki w sosie z wędzonym boczkiem 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. 1. Bez rozmrażania. Na patelni rozgrzej łyżkę oleju i wsyp zawartość opakowania. 2. Smaż
około 8 minut, od czasu do czasu mieszając. W razie potrzeby dolej odrobinę wody lub śmietany. 3. Pod koniec smażenia dopraw solą i
pieprzem według uznania. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie z makaronem. Rurki w sosie z wędzonym boczkiem. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko

produktu w 100 g
422 kJ / 101 kcal
3,7 g
1,2 g
12 g
1,2 g
4,2 g

Sól

0,6 g

Opakowanie 450 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 225 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 949 kJ / 226 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: makaron rurki (31%): woda, mąka z PSZENICY durum, pieczarki, cebula (22%), sos śmietanowy (16%): ŚMIETANKA (29%),
MLEKO, woda, czosnek, sól, skrobia, mąka kukurydziana, przyprawy, boczek wędzony (5%): boczek wieprzowy, sól, ekstrakty
przypraw, natka pietruszki (1%)
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, z cebulką i natką pietruszki, gotowe w 8 minut
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Rians - Creme brulee waniliowy 2 x 100 g
Opis Produktu
Waga: Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zestaw do Créme Brulée
Marka: Rians
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0°C do +7°C.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

100 g
951 kJ (245 kcal)
17 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone10 g
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól*

18 g
17 g
3,9 g
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Krem: ŚMIETANKA (51%), MLEKO odtłuszczone, JAJA (13%), cukier, ŻÓŁTKO JAJ, naturalny aromat wanilii Bourbon
(0,5%), ziarenka wanilii, Posypka: płatki karmelowe (syrop glukozowy, cukier)
Zawartosc opakowania: Krem 2 x 96 g, Posypka 2 x 4 g

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Zawartość nie może być sprzedawana oddzielnie

Eveline Cosmetics - Odżywcze mleczko do ciała z drobinkami złota 350 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Luksusowe odżywcze mleczko do ciała z drobinkami złota. Innowacyjna formuła opracowana na bazie unikalnej
technologii ILLUMI-GLOW 24K, wzbogaconej drobinkami 24K złota, zapewnia skórze przesuszonej, szorstkiej, podrażnionej,
natychmiastową ulgę i komfort. Aksamitna konsystencja sprawia, że mleczko szybko się wchłania i pozostawia skórę jedwabiście gładką,
miękką oraz subtelnie rozświetloną. . HYDRA-DEEP SYSTEM – rewolucyjna technologia wielowymiarowej pielęgnacji, oparta na
hydromolekularnych kompleksach oraz drogocennych składnikach aktywnych, zapewnia intensywne nawilżenie, wzmocnienie i regenerację
głębokich warstw skóry.
Marka standaryzowana: Eveline Cosmetics
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: GOLD LIFT EXPERT
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia - Made in EU
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Eveline Cosmetics

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glycine SOJA Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Cocos
Nucifera Oil, Stearic Acid, Dimethicone, Phenoxyethanol, Sodium Hyaluronate, Caprylic/Capric Triglyceride, Ceteareth-20, Sodium
Polyacrylate, Parfum (Fragrance), DMDM Hydantoin, Octyldodecanol, Argania Spinosa Kernel Oil, Panthenol, Allantoin, Propylene
Glycol, Caviar Extract, Royal Jelly Extract, Gold, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Methylparaben, Ethylparaben,
Butylparaben, Propylparaben, Mica, CI 77891, CI 77491, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene, Citronellol, Hexyl Cinnamal,
HYDROXYCITRONELLAL, Coumarin.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płatki jaglane błyskawiczne 300g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN

Opis produktu: Doskonałe na słono i na słodko
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska
Przygotowanie: Do 200 ml gotującej się wody, mleka lub bulionu wsypać 50 g płatków. Gotować około 1 minutę

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki jaglane błyskawiczne
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1512 kJ/ 356 Kcal
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
73 g
- w tym cukry
<0,5 g
Błonnik
3,0 g
Białko
13 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% płatki jaglane błyskawiczne

Przechowywanie i stosowanie

Actuel - Praska do czosnku 15 cm. 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: 15 cm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Praska do czosnku
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)>>ACT TERMOM.DO LOD./ZAMRAZ. Termometr do lodówki/zamrżarki
Opis Produktu
Opis produktu: Długość: około 15 cm. Zakres temperatury: od -35C do +40 C.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Termometr do lodówki/zamrżarki

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)>>ACT ZAPALARKA Zapalarka do gazu ogniowa
Opis Produktu

Opis produktu: Elastyczna końców. Zabezpieczenie przed dziećmi. Wymienne wkłady. Przycisk regulacji płomienia.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zapalarka do gazu ogniowa

Marka: Actuel
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Skrajnie łatwopalny gaz. H280. Zawiera gaz pod cisnieniem. ogrzanie grozi wybuchem. P101 W razie
konieczności zasięgniecia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 chronić przed dziećmi. P21- Przechowywać z dala od
źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P377 W przypadu połknięcia
wyciekającego gazu: nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. P410+P403 chronić przed swiatłem słonenczym.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P501 Zawartość/pojemnik usuwać w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub
specjalnych

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT DURSZLAK 24CM STAL ND. Sitko ze stali nierdzewnej
Opis Produktu
Opis produktu: Średnica 24 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Indiach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sitko ze stali nierdzewnej

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

ACTUEL - Nożyczki 21 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Nożyczki 21 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Nożyczki 21 cm

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nożyczki 21 cm
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Actuel - Nożyczki posiadające 6 funkcji 23 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Nożyczki posiadające 6 funkcji 23 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Nożyczki posiadające 6 funkcji 23 cm

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nożyczki posiadające 6 funkcji 23 cm
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT OBIERACZKA DO WARZYW Obieraczka do warzyw
Opis Produktu
Opis produktu: Obieraczka do warzyw
Rozszerzona nazwa produktu: Obieraczka do warzyw

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Obieraczka do warzyw
Marka: ACTUEL

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)PP NOZ DO STEKA 11CM ST.ND Nóż do steka. stal nierdzewna 11 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Nóż do steka. stal nierdzewna 11 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Nóż do steka. stal nierdzewna 11 cm

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nóż do steka. stal nierdzewna 11 cm
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT NOZ SZEFA 20CM ST.ND. Nóż Szefa kuchni ze Stali nierdzewnej 20 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Ostrze z wysokiej jakości stali nierdzewnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Umyć przed pierwszym użyciem. Noże powinny być ostrzone za pomocą osełki lub specjalnego przyrządu do ostrzenia. Nie
ostrzyć jeśli nóż jest ząbkowany. Wytrzeć nóż od razu po wyjęciu ze zmywarki. Chronić przed dziećmi

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nóż szefa kuchni ze stali nierdzewnej 20 cm
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Zott - Jogurt Jogobella mix smaków 150g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt z owocami leśnymiJogurt gruszkowyJogurt czereśniowo-wiśniowyJogurt morelowy
Marka: Zott Jogobella
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Teraz Polska, extra duże kawałki owoców, bez syropu glukozowo-fruktozowego, bez konserwantów

Bakoma - Jogurt naturalny 1.5% tłuszczu 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 156 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny 2% tłuszczu.
Marka: Bakoma
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera

Oswiadczenia zywieniowe: Naturalne źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g jogurtu
Wartość energetyczna
273 kJ / 65 kcal
Tłuszcz
2,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,4 g
Węglowodany
7,0 g
w tym cukry
7,0 g
Białko
4,7 g
Sól
0,12 g
Wapń
(22 %)** 175 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO*, MLEKO zagęszczone odtłuszczone*, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH, *Wyprodukowano bez stosowania
GMO

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalne źródło wapnia, nowy, lepszy smak!, prosty skład, 2 składniki: mleko od polskich rolników, żywe kultury bakterii, firma
polska, wyprodukowano bez stosowania GMO, bez mleka w proszku

Kaktus - Lody sorbetowe arbuz i jabłko 9 x 45 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Kaktus
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sorbet arbuzowy i sorbet jabłkowy z zieloną polewą tłuszczową (5%).
Marka: Kaktus

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem.
Wartości odżywcze
w 100 g
Energia
546 kJ
Energia
129 kcal
Tłuszcz
3,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,9 g
Węglowodany
24 g
- w tym cukry
21 g
Błonnik
<0,5
Białko
<0,5
Sól
<0,01
Opakowanie zawiera 9 porcji.
1 lód 45 ml = 48 g
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 261 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, sok z arbuza (15%) z zagęszczonego soku z arbuza, sok jabłkowy (9%) z zagęszczonego soku jabłkowego, syrop
glukozowy, tłuszcz kokosowy, zagęszczony sok cytrynowy, kwas (E 330), stabilizatory (E 412, E 410), suszone kawałki truskawek
(0,1%), koncentrat marchwi, laktoza (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, barwniki (E 141, E 100), aromaty, pełne MLEKO w
proszku, emulgator (E 322)
Pozostale informacje: 1 lód 45 ml = 48 g energia 261 kJ / 62 kcal 3%, RWS* dla osoby dorosłej, W 100 g: 546 kJ / 129 kcal, RWS* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 432 g e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 8 + 1 gratis
Dodatkowe informacje: Pojedynczy lód nie jest przeznaczony do sprzedaży. www.froneri.pl.

Seko - Markela w galarecie 55 % 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 226 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA Może zawierać, RYBA - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, OWIES - Może zawierać, SOJA - Może
zawierać, PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Seko

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Parowane kawałki makreli 30 % z warzywami konserwowymi 15 % w galarecie 55 %.
Marka: Seko
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać ości.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +7 °C. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
572 kJ/ 138 kcal
Tłuszcz
11 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,6 g
Węglowodany
1,5 g
w tym cukry
1,5 g
Białko
8,1 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, kawałki MAKRELI (Scomber scombrus), marchew, groszek, KUKURYDZA, sól, żelatyna wieprzowa, ocet
spirytusowy, cukier, warzywa suszone (marchew, SELER, cebula, pietruszka), EKSTRAKTY przypraw, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, sól morska, zioła, przyprawy, aromaty
Przygotowanie i stosowanie: Wydzielający się na powierzchni tłuszcz jest naturalnie zachodzącym efektem procesu pasteryzacji.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, Polski Producent, nowy lepszy smak, z dodatkiem soli morskiej

Naturella - Camomile ultra podpaski normal single 10 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 37 g
Opis produktu: Podpaski ze skrzydełkami Naturella Ultra Normal mają wkład chłonny zawierający włókna o podwójnym działaniu, które

wchłaniają wilgoć i zapobiegają odkształcaniu się podpaski, dzięki czemu możesz czuć się komfortowo i swobodnie, bez względu na to, co
właśnie robisz. . Cienkie podpaski Naturella Ultra są delikatne dla skóry w okolicach intymnych – zapewniają komfort i dyskrecję. . Jako
jedyne produkty higieniczne dla kobiet zawierają Dermacrem – suchy balsam o dowiedzionym działaniu zapobiegającym podrażnieniom
skóry. . Dostępne w wariantach o zapachu rumianku, zielonej herbaty i nagietka, dla zapewnienia większej świeżości. Dla zwiększonej
ochrony nocą wypróbuj podpaski Naturella Ultra Night, które są dłuższe z tyłu.
Marka standaryzowana: Naturella
Podmarka: Ultra
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Węgry
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Węgry, Zapakowano w - Węgry

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Naturella

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Petrolatum, Behenyl Alcohol, Zinc Oxide, Silica Dimethicone Silylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Niacinamide,
Panthenol, Polyhydroxystearic Acid, Isononyl Isononanoate, Glycine SOJA Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Bisabolol, BHT,
Tocopherol, Hexamidine DIISETHIONATE

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Włókna o podwójnym działaniu, Delikatne dla skóry, Wyjątkowo cienkie, (Grupa 1) Rosyjskie Towarzystwo Ginekologów
i Położników(Grupa 2) Skin Health Alliance – zatwierdzone przez dermatologów, O zapachu rumianku, Pakowane pojedynczo

Auchan - Tuńczyk kawałki w oleju słonecznikowym 170g.
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa rybna sterylizowana
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tuńczyk kawałki w oleju roślinnym
Marka: Produkt marki Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
760 kJ/ 182 Kcal
Tłuszcz
9,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
24 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: RYBA - TUŃCZYK kawałki (katsuwonus pelamis), olej słonecznikowy 29%, sól

Przechowywanie i stosowanie

MyFood - Krewetki surowe 31-40 szt 400 g
Opis Produktu
Opis produktu: Krewetka surowa obrana bez ogonka, rozmiar: 31-40 szt./lb (68-88 szt./kg)

Warunki przechowywania: W lodówce – 1 dzień. W temperaturze -6'C - 1 tydzień. W temperaturze -12'C - 1 miesiąc. W temperaturze
poniżej -18'C - do końca daty podanej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Zalecane spożycie w ciągu 24 godzin po przyrządzeniu. Produkt głęboko mrożony, nie zamrażąć
ponownie po rozmrożeniu
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Indie
Przygotowanie: Produkt gotowy do spożycia po rozmrożeniu i zastosowaniu obróbki termicznej. Zalecane rozmrażanie w chłodziarce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krewetka (Litopenaeus vannamei) surowa obrana bez ogonka, glazurowane (glazura 20%). Produkt
głęboko mrożony (IQF)
Marka: My Food
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA! Produkt może zawierać części pancerza krewetek

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
407 kJ/ 97 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0,2 g
- w tym cukry
0g
Białko
18,6 g
Sól
0,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KREWETKA biała (SKORUPIAKI) Litopenaeus vannamei 98% (metoda produkcji: wyhodowane w Indiach), woda, sól,
stabilizatory (E450, E451, E452)

Przechowywanie i stosowanie

MyFood - Kalmary krążki 3 - 7 cm 700 g
Opis Produktu
Opis produktu: Metoda produkcji: złowione w morzu. Obszar połowu: Północno Zachodni Pacyfik (FAO 61). Narzędzia połowowe: włoki

Podmarka: Owoce morza
Warunki przechowywania: Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Chiny
Przygotowanie: Produkt oczyszczony gotowy do spożycia po rozmrożeniu i zastosowaniu obróbki cieplnej. Zalecane rozmrażanie w
chłodziarce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kalmary krążki surowe (todarodes pacificus). Głęboko mrożone (IQF), glazurowane, rozmiar 3-7 cm
Marka: MyFood
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18'C
Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna
370 kJ/ 87 Kcal
Tłuszcz
1,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
3,1 g
- w tym cukry
0g
Białko
15,6 g
Sól
0,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KALMAR krótkopłetwy japoński (MIĘCZAJI) (todarodes pacificus) 50%, woda, przeciwutleniacze (E330, E331)

Przechowywanie i stosowanie

Prymat - młynek mieszanka suszonego chili i soli morskiej jodowanej 60 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 196 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka suszonego chili i soli morskiej.
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać zamknięte w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
788 kJ / 189 kcal
Tłuszcz
8,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
16 g

w tym cukry

15 g

Białko
Sól

6,0 g
49,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: chili (50%), sól morska (50%)
Przygotowanie i stosowanie: Producent nie zaleca ponownego uzupełnienia opakowania.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Tysiące przepisów znajdziesz na:. Doradcasmaku.pl.

Bezgluten - Multi mix mieszanka 1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Mieszanka bezglutenowa do ogólnego zastosowania odpowiednia do nalesników, pierogów, klusek, kopytek, babeczek
oraz ciast.
Informacje dot stylu zycia: Odpowiedni dla osób nietolerujących glutenu.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Multimix mieszanka bezglutenowa
Marka: Bezgluten
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1512 kJ / 357 kcal
Tłuszcz
3,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
80 g
- w tym cukry
<0,2 g
Błonnik
1,4 g

Białko
Sól

0,9 g
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, mąka kukurydziana, maka jaglana, substancje zagęszczające: guma ksantanowa,
guma guar.

Przechowywanie i stosowanie

Monster Munch - Chrupki ziemniaczane solone 110g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 106 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Monster Munch
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Monster Munch
Dodatki: Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Energia
2 186 kJ / 523 kcal
Tłuszcz
28 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,4 g
Węglowodany
65 g
w tym cukry
5,4 g
Błonnik
1,6 g
Białko
1,9 g
Sól
2,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej słonecznikowy (28%), ziemniaki w proszku (23%), skrobia ziemniaczana (22%), skrobia kukurydziana, skrobia grochowa,
słodka SERWATKA w proszku (z MLEKA), cukier, sól, SER w proszku, papryka w proszku, naturalny aromat, żywność barwiąca:
EKSTRAKT z papryki

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt wegetariański, na oleju słonecznikowym, bez wzmacniaczy smaku
Dodatkowe informacje: Monster Munch. Poczuj ducha zabawy!.

Bezgluten - Chleb tostowy 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 324 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-089-012
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Bezgluten
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb tostowy
Marka: Bezgluten
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna:
1006 kJ / 239 kcal
Tłuszcz:
4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:<0,1 g
Węglowodany:
44 g
w tym cukry:
6,0 g
Błonnik:
6,5 g
Białko:
3,7 g

Sól:

1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, mąka kukurydziana, olej roślinny (rzepakowy), MLEKO proszku odtłuszczone,
cukier, błonnik Psyllium, błonnik bambusowy, drożdże, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, sól, dekstroza, mąka słonecznikowa,
substancje zagęszczające: hydroksypropylomethyloceluloza, guma ksantanowa, guma guar, aromat, emulgatory: mono-i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas winowy
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, bez skrobi pszennej, miękki i świeży
Informacje dot stylu zycia cd: Odpowiednie dla osób nietolerujących glutenu.

Morliny - Panierowane kawałki fileta z kurczaka 350g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Morliny
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. 1. Patelnia: po 3 min na stronie. 2. Piekarnik: 180°C ok. 10-12 min. 3. Frytownica:
180°C ok. 3-4 min. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt formowany z połączonych kawałków fileta z piersi kurczaka, panierowany, smażony, pieczony,
chłodzony.
Marka: Morliny
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 g
913 kJ/219 kcal
12 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone

1.8 g

Węglowodany
13 g
- w tym cukry
0.9 g
Białko
14 g
Sól
1.3 g
*- Określona metodą obliczeniową / analitycznąw porcji np. 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso z fileta z piersi kurczaka 64%, mąka PSZENNA, woda, drożdże, sól, olej rzepakowy, przyprawy, ekstrakty przypraw,
płatki kukurydziane (kukurydza), skrobia modyfikowana ziemniaczana, substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu, aromaty,
stabilizatory: mleczan potasu, octan potasu, trifosforany, węglany sodu, skrobia modyfikowana kukurydziana, skrobia ryżowa, glukoza,
mąka ryżowa, błonnik owsiany, błonnik grochowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mega porcja, Polski kurczak, bez dodatku substancji konserwujących

Seko - Filety śledziowe a la matias 1200/800g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, GORCZYCĘ, SOJĘ, MLEKO, SELER I GLUTEN (z PSZENICY i OWSA)
Opis produktu: Filety śledziowe solone a'la Matjas. Wyjątkowo pyszne.
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Filety ze śledzia atlantyckiego bez skóry solone a'la matjas 66,7% w zalewie 33,3%
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety śledziowe a'la matjas
Marka: Seko
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do +7°C
Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna

509 kJ/122 kcal

Tłuszcz
8,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2 g
Węglowodany
0,6 g
- w tym cukry
0,6 g
Białko
11 g
Sól
6g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY ze ŚLEDZIA ATLANTYCKIEGO(Clupea harengus), woda, sól, regulatory kwasowości (kwas octowy, cytryniany
sodu, octany sodu, kwas cytrynowy), maltodekstryna, glukoza, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), przeciwutleniacz
(askorbinian sodu), stabilizator (kwas jabłkowy), substancja KONSERWUJĄCA (benzoesan sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Staropolanka - Naturalna woda mineralna niegazowana 6x1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9304 g

Opis produktu: Naturalna woda mineralna Staropolanka 800 z ujęcia Staropolanka z uzdrowiska w Polanicy-Zdroju.
Marka standaryzowana: Staropolanka
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda średniozmineralizowana całkowicie odgazowana, napowietrzana, filtrowana.
Marka: Staropolanka
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu, wolnym od obcych zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
działaniem promieni słonecznych. Może występować osad naturalnych związków mineralnych.
Wartości odżywcze
Kationy

Zawartość charakterystycznych składników mineralnych:
mg/l

wapń Ca 2+

145,0

magnez Mg 2+
15,3
sód Na +
35,8
potas K +
25,2
Aniony
wodorowęglany HCO3 - 595,0
siarczany SO4 233,0
chlorki Cl 7,0
fluorki F 0,27

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: 6 x 1,5 l,

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa palona ziarnista Barista 100% Arabica 1.2kg.
Opis Produktu
Opis produktu: Daj się uwieść słodkiej tajemnicy Italiano Barista FORZA i poczuj się choć przez chwilę jak we Włoskiej kafejce. Nasyć zmysły głęboką barwą
i wyrazistym aromatem, jaki uwalniają mocno wypalone ziarna najszlachetniejszej arabiki. Kawa o takim włoskim charakterze może skraść serce.

Podmarka: Italiano Barista Forza
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochodzenia ziaren kawy: Indie, Brazylia.
Przygotowanie: Wsypać 2 łyżeczki zmielonej kawy (9 g) do filiżanki, zalać 150 ml gorącej (90-95'C), ale nie wrzącej wody. Zalecany czas
parzenia kawy 4 minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona ziarnista 100% Arabica
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu opakowania przechowywać w szczelnie zamkniętym
pojemniku bez dostępu światła słonecznego i tlenu, który może źle wpływać na jakość, świeżość i aromat kawy.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Arabica

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa ziarnista Italiano Barista Dolce 1.2kg.
Opis Produktu
Opis produktu: Poznaj sekret włoskiej kawy skrywany w delikatnie palonych ziarnach najlepszej arabiki, które wydobywają swój wyrafinowany smak i
kuszący aromat. Pozwól sobie na codzienny rytuał picia kawy o owocowej kwaskowatości i delikatnej słodyczy. Daj sobie szansę na chwilę przyjemności.

Region pochodzenia: Kraj pochodzenia ziaren kawy: Indie, Brazylia.
Rozszerzona nazwa produktu: Kawa palona ziarnista 100% Arabica
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wsypać 2 łyżeczki zmielonej kawy (9 g) do filiżanki, zalać 100 ml gorącej (90-95'C), ale nie wrzącej wody. Zalecany czas
parzenia kawy to 4 minuty.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Italiano Barista Dolce
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu opakowania przechowywać w szczelnie zamkniętym
pojemniku bez dostępu światła słonecznego i tlenu, który może źle wpływać na jakość, świeżość i aromat kawy

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kawa palona Arabica

Przechowywanie i stosowanie

Cheetos - Spirale serowo ketchupowe 90 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 85 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać,
SOJA - Zawiera, PSZENICA - Może zawierać
Opis produktu: Z kukurydzy. Kaszę kukurydzianą pozyskujemy tylko od starannie wybranych i sprawdzonych dostawców.
Niesmażone. Chrupki Cheetos nie są smażone. W piecu, gdzie przebywają przez kilka minut, odparowuje z nich woda. Pyszne smaki.
Chrupki Cheetos mają pyszne smaki i zabawne kształty - super zabawa gwarantowana!.
Marka standaryzowana: Cheetos
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupki kukurydziane o smaku serowo-ketchupowym.
Marka: Cheetos
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2144 kJ
Wartość energetyczna
513 kcal
Tłuszcz
28 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,4 g
Węglowodany
58 g
- w tym cukry
4,8 g
Błonnik
1,6 g
Białko
5,8 g
Sól
1,7 g
Opakowanie zawiera 2-3 porcje.
Średnia wartość odżywcza 30 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 643 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kasza kukurydziana 66%, olej roślinny rzepakowy, preparat aromatyzujący [SERWATKA w proszku z MLEKA, sól,
glukoza, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy), cukier, aromaty (zawierają MLEKO,
SOJĘ), chlorek potasu, barwnik (EKSTRAKT papryki)]

Przechowywanie i stosowanie

Astra - Flamastry dwustronne 12 sztuk 24 kolory
Opis Produktu
Opis produktu: Flamastry przeznaczone są do kolorowania, rysowania i pisania na papierze. Przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 3 lat

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Flamastry dwustronne 12=24 kolory

Marka: Astra
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Zagrożenie udławieniem. Przechowywać
poza zasięgiem małych dzieci. Zachować opakowanie.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Kaczka ze ściółki faszerowana jabłkami z żurawiną* - produkt ważony, opak ok.
1.6kg
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Kaczka ze ściółki z jabłkami i żurawiną vacum, drobiowy surowy wyrób mięsny, gotowy do pieczenia.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: 1. Nagrzać piekarnik do temperatury 180°C 2.Kaczkę w opakowaniu foliowym wyjąć z kartonika i wraz z folią przełożyć
do naczynia żaroodpornego. 3.Umieścić naczynie z produktem w środkowej części nagrzanego wcześniej piekarnika 4. Piec w temperaturze
180°C ok. 60 min/1kg kaczki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kaczka ze ściółki z jabłkami i żurawiną vacum
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -2°C do +4°C
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1165 kJ/282 kcal
Tłuszcz
24 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,8 g
Węglowodany
3,4 g
- w tym cukry
3,4 g
Białko
11 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kaczka ze ściółki bez podrobów 87%, jabłka 11%, sól, przyprawy: papryka, czosnek, curry (kurkuma, kolendra, imbir,
papryka, kozieradka, kmin rzymski), imbir, rozmaryn, cukier, naturalne EKSTRAKTY: papryki, czosnku, żurawina suszona 0,8%
(żurawina 55%, cukier, olej słonecznikowy)

Przechowywanie i stosowanie

Łosoś norweski świeży płat z skórą* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Norwegia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filet z łososia atlantyckiego ze skórą, Trym A

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +2°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
752 kJ/ 180 Kcal
Tłuszcz
10,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,2 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
20,6 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ atlantycki (Salmo salar) wychodowany w Norwegii
Miejsce hodowli: Wyhodowano w Norwegii
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej w dniu zakupu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

HIPP - Kaszka manna BIO z mlekiem - waniliowa 190 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Zawiera, MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Opis produktu: Pełnowartościowy posiłek wieczorny dla niemowląt. Produkt z certyfikatem ekologicznym. Znak HiPP BIO to gwarancja
najwyższej jakości ekologicznej - jeszcze wyższej niż wymagana przepisami prawa. hipp.pl/bio-od-pokolen. - bez dodatku cukru - zawiera
naturalnie występujące cukry. - zgodnie z przepisami prawa z wapniem oraz witaminami: A, D i B1. - zgodnie z przepisami prawa bez
substancji konserwujących i barwników. - bez aromatów. Zadbaj o zrównoważoną dietę oraz zdrowy tryb życia swojego dziecka.
Marka standaryzowana: HiPP
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru, Organiczne
Jednostka opisowa: g
Podmarka: BIO
Pochodzenie: Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kaszka manna z mlekiem, pasteryzowana.
Marka: HiPP
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry. zgodnie z przepisami prawa z wapniem oraz
witaminami: A, D i B1.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
wartość energetyczna kJ/kcal
317/76
tłuszcz
3,3 g
- w tym kwasy nasycone
1,5 g
węglowodany
8,6 g
- w tym cukry
2,8 g
białko
2,7 g
sól
0,08 g
sód
0,03 g
wapń
83 mg (21%*)
witamina A
65 µg ER (16%*)
witamina D
1,1 µg
tiamina (witamina B1)
0,12 mg (24%*)
kwas alfa-linolenowy (Omega-3) 0,09 g
*% zalecanego dziennego spożyciaWartość odżywcza 190 g (1 porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mieszanka MLECZNA (MLEKO* 60%, woda, olej rzepakowy*), kasza manna* 5% (z PSZENICY*), pełnoziarniste płatki
ZBOŻOWE* 2% (PSZENICA*, PSZENICA ORKISZ*, OWIES*), skrobia ryżowa*, węglan wapnia, witamina B1, witamina A, witamina
D, *z rolnictwa ekologicznego
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - HU-ÖKO-01, rolnictwo UE/spoza UE,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia:, Otwarty słoiczek z całą zawartością lub odpowiednią porcję przełożoną do miseczki
podgrzej w „kąpieli wodnej” lub kuchence mikrofalowej, wymieszaj czystą łyżeczką i sprawdź temperaturę. Pozostałą, niepodgrzaną
zawartość słoiczka zamknij, wstaw do lodówki i zużyj następnego dnia. Używaj plastikowej łyżeczki. Kontakt ze śliną może spowodować
rozrzedzenie produktu. Kaszkę możesz podawać także na zimno. W celu ochrony ząbków przed próchnicą zadbaj o higienę jamy ustnej
dziecka, zwłaszcza przed snem. Przed użyciem upewnij się, że słoiczek nie został naruszony. Nie używaj, jeśli środek wieczka się ugina.
Bezpieczne zamknięcie próżniowe - klika przy pierwszym otwarciu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: BIO od pokoleń, BIO - jakość, za którą ręczę - Stefan Hipp, bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry

Ziemniaki - do gotowania odmiana Gala 2 kg
Opis Produktu
Opis produktu: Doskonałe na smaczny obiad. Odmiana Gala, typ kulinarny B. Kaliber: 45-70 mm
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ziemniaki jadalne do gotowania
Marka: Agrosad
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Always - Podpaski ultra night duo 14 sztuk

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 86 g
Opis produktu: Wybierz dla siebie odpowiednie rozwiązanie – wybierz potrójną ochronę Always: Podpaski Always Ultra Day & Night (rozmiar 3)
ze skrzydełkami wykorzystują najnowszą technologię, która oferuje wszechstronne działanie oraz potrójną ochronę zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. System
InstantDry wchłania wilgoć w kilka sekund i utrzymuje ją z dala od Twojej skóry. Technologia LeakGuard wiąże wilgoć i pomaga zapobiegać przeciekaniu.
A technologia OdourLock – która neutralizuje przykre zapachy – sprawia, że możesz czuć się świeżo i czysto podczas miesiączki. Dzięki Always Ultra możesz czuć
się pewnie przez cały dzień. Wybierz dla siebie odpowiednie rozwiązanie – wybierz potrójną ochronę Always. Zatwierdzone dermatologicznie przez organizację
Skin Health Alliance. . Wypróbuj Always Ultra Secure Night Extra ze skrzydełkami – najlepsze podpaski Always zapewniające ochronę na noc. Znajdź
podpaskę idealnie dopasowaną do Twojego ciała dzięki Always My Fit, systemowi spersonalizowanego dobierania rozmiaru, który pomoże Ci znaleźć
najlepsze zabezpieczenie oferowane przez markę Always w czasie okresu, zależnie od intensywności miesiączki i rozmiaru bielizny, jaki nosisz.

Marka standaryzowana: Always
Podmarka: Ultra
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Węgry
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Węgry, Zapakowano w - Węgry

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Always

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Nie spłukiwać w toalecie. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Więcej informacji o produktach
Always znajduje się na stronie internetowej marki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Wyjątkowo chłonny wkład z systemem InstantDry, który wchłania wilgoć w kilka sekund, Technologia LeakGuard wiąże płyny
i pomaga zapobiegać przeciekaniu, Technologia OdourLock neutralizuje przykre zapachy, Podpaska przebadana dermatologicznie pod
kątem delikatności dla skóry, Skrzydełka pomagają utrzymać podpaskę na miejscu, zapewniając komfort i ochronę

Jan - Woda lecznicza 6 x 1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9292 g
Opis produktu: Woda z Krynicy-Zdroju. Jan - naturalna woda lecznicza: zalecana jest w chorobach nerek i dróg moczowych, wspomaga
leczenie cukrzycy i otyłości, obniża cholesterol we krwi, sprzyja leczeniu paradontozy poprzez płukanie jamy ustnej, w połączeniu z wodą
Zuber wspomaga leczenie chorób naczyń obwodowych i miażdżycy. Zawiera naturalny dwutlenek węgla ze źródła. Analizę fizyko-

chemiczną wykonano przez akredytowane laboratorium. Woda posiada świadectwo, potwierdzające właściwości lecznicze naturalnego
surowca leczniczego. Rozlewana ze źródła „Jan" w Krynicy-Zdroju.
Marka standaryzowana: Jan
Jednostka opisowa: l
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 20

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda lecznicza
Marka: Jan
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wapnia i magnezu.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (zalecana temperatura od 4°C do 20°C). Chronić przed zamrożeniem i
poparzeniami słonecznymi. Osad jest zjawiskiem naturalnym.
Wartości odżywczeOgólna zawartość składników mineralnych mg/l 587,70
Kationy:
Wapniowy
103,30
Magnezowy
16,70
Sodowy
15,76
Potasowy
1,60
Aniony:
Wodorowęglanowy 329,50
Chlorkowy
51,50
Siarczanowy
39,75

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie:, Profilaktycznie: 3x dziennie 1 szklanka wody (można lekko podgrzać) około pół godziny
przed posiłkiem. Uwaga! Nie zaleca się jedzenia surowych owoców i warzyw na godzinę przed spożyciem wody.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zwalcza kamicę nerkową, wspomaga leczenie miażdżycy, dla osób z problemami urologicznymi
Dodatkowe informacje: Więcej na . kryniczanka.pl.

Nałęczowianka - Naturalna woda mineralna niegazowana 6 x 750 ml

Opis Produktu
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Poddawana procesowi napowietrzania i filtracji. Otwór Nałęczowianka w
Nałęczowie.
Marka standaryzowana: Nałęczowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna nienasycona CO2, średniozmineralizowana.
Marka: Nałęczowianka
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym, zacienionym, wolnym od obcych zapachów miejscu. Chronić przed
przemrożeniem.
Wartości odżywcze
Główne składniki mineralne:
Aniony (mg/L):
Wodorowęglany HCO3 451,5
Chlorki Cl 11,0
Fluorki F 0,2
Kationy (mg/L):
Wapń Ca 2 +
114,2
Magnez Mg 2 +
20,7
Sód Na +
10,3
Potas K +
3,4
Ogólna zawartość soli mineralnych644,2 mg/l

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: 6 x 0,75 l,
Przygotowanie i stosowanie: Zaleca się spożyć w ciągu 12 godzin od otwarcia.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Te minerały pij codziennie. Jesteśmy wykonane z innych butelek. Spotkajmy się jeszcze raz!. Nadajemy się do
recyklingu.

Wielka Pieniawa - Woda źródlana niegazowana 6 x 1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9230 g
Opis produktu: Wielka Pieniawa to woda wydobywana od 1904 roku z odwiertu na głębokości 34,6 m w uzdrowisku Polanica-Zdrój.
Charakteryzuje się stałą i stabilną zawartością charakterystycznych składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Naturalna kompozycja minerałów Wielkiej Pieniawy wpływa korzystnie na poprawę problemów trawiennych i żołądkowych
oraz stymuluje ochronę organizmu przed niekorzystnym wpływem środowiska. Woda Wielka Pieniawa zawiera naturalny dwutlenek węgla.
Dostępna jest do spożycia na miejscu w pijalni w Polanicy-Zdroju lub w formie butelkowanej w obrocie handlowym.
Marka standaryzowana: Wielka Pieniawa
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Marka: Wielka Pieniawa
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Chronić przed przemrożeniem i działaniem promieni słonecznych.
Występujący w wodzie osad jest zjawiskiem naturalnym.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400
kJ/2000 kcal).
Kationy
Ca 2+
Na +
K+
Mg 2+
Aniony
HCO3 SO4 2Cl FOgólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych: 1380,00 mg/l.

Wartość odżywcza w 100 ml
0 kJ/0 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0,01 g
Zawartość charakterystycznych składników
mineralnych:
mg/l
261,00
60,00
36,00
23,20
mg/l
949,00
30,00
3,00
0,31
Wartość odżywcza w porcji 250 ml

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Polecany sposób spożycia: pić 2 x dziennie po 250 ml około 1 godz. przed posiłkiem lub 1,5 godz. po
posiłku.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: woda prosto z uzdrowiska

Jurajska - Woda smakowa niegazowana poziomkowa 6 x 1.5 l
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany Jurajska o smaku poziomkowym
Marka: Jurajska
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Naturalna woda mineralna, cukier(A) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy(B), regulator kwasowości - kwas cytrynowy,
naturalny aromat poziomkowy z innymi naturalnymi aromatami, substancje KONSERWUJĄCE: sorbinian potasu, benzoesan sodu. A, B w zależności od użytego składnika.
Zawartosc opakowania: 6 butelek plastikowych x 1,5 l

Przechowywanie i stosowanie

Muszynianka - Woda mineralna wysokozminer. 6x1.5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9440 g

Opis produktu: W toku produkcji wodę poddano procesowi napowietrzania i filtracji - częściowo odgazowana. Woda wydobywana z
otworów: P-1A, P-2, P-4, P-6, P-7, WK-1 w Muszynie. M-2, M-4, M-7 w Miliku, A-5 w Andrzejówce.
Marka standaryzowana: Muszynianka
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda niskonasycona dwutlenkiem węgla do stężenia 1500 mg/l CO2.
Marka: Muszynianka
Oswiadczenia zywieniowe: zawiera magnez, wapń i wodorowęglany.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu. Zaleca się spożyć w ciągu 48 godzin od otwarcia.
Wartości odżywcze
Główne składniki mineralne
Kationy mg/l
magnezowy Mg 2+
128,3
wapniowy Ca 2+
208,0
sodowy Na +
87,8
potasowy K +
6,4
Aniony mg/l
wodorowęglanowy HCO3 1489,0
siarczanowy SO4 221,8
chlorkowy Cl 12,9
fluorkowy F0,16
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych1954,36 mg/l
Składniki mineralne niezdysocjowane:
kwas metakrzemowy H2SiO3
39,28 mg/l
Suma składników stałych:
1993,64 mg/l

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: 6 x 1,5 l,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera magnez, wapń i wodorowęglany, symbol 2020, Q Certyfikat UE - Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości, Super Marka
2020 - Jakość, Zaufanie, Renoma, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi - wspieramy Fundację Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Żywiec Zdrój - Woda źródlana niegazowana 6 x 1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9226 g
Opis produktu: Żywiec Zdrój Niegazowany to krystaliczna, górska woda źródlana, pochodząca z terenów położonych w otulinie
troskliwie chronionego Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Zrównoważony, świeży smak woda Żywiec Zdrój zawdzięcza naturalnej
filtracji przez warstwy piaskowca fliszu karpackiego. To żywiecka przyroda nasyciła wodę zrównoważoną optymalną kompozycją
składników mineralnych, dzięki czemu jest ona odpowiednia do codziennego picia. Wydobywana z ujęcia Pilsko w Jeleśni k. Żywca. Woda
poddana dopuszczonej technice traktowania powietrzem wzbogaconym w ozon. Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka dla dzieci
powyżej 3 r.ż.
Marka standaryzowana: Żywiec Zdrój
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Żywiec Zdrój
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemrożeniem.
Spożyć w ciągu 24 godzin od otwarcia.
Wartości odżywczeSuma składników mineralnych 213,40 mg/l
Wodorowęglany 121,06 mg/l
Fluorki
0,07 mg/l
Magnez
5,37 mg/l
Wapń
36,39 mg/l
Sód
7,79 mg/l

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: krystaliczna górska woda źródlana

Taft - Żel do włosów Stand Up Look 150 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 180 g

Opis produktu: Żel do włosów Taft Stand Up Look. Spersonalizowane fryzury i megamocne utrwalenie ekstremalnych kolców aż do 24 h
bez sklejania. Łatwy do usunięcia podczas mycia włosów. Wegańska formuła bez alkoholu etylowego..
Marka standaryzowana: Taft
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Taft

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water, Eau), PVP, Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, Phenoxyethanol, Carbomer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Caprylyl Glycol, Glycerin, Parfum (Fragrance), Panthenol, Ethylhexylglycerin, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Geraniol

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Borówka amerykańska 280 g
Opis Produktu
Opis produktu: Bardzo znany i lubiany owoc. Idealny do wypieków, zimnych deserów, naleśników czy do jedzenia samodzielnie.

Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Borówka amerykańska. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C 1 dzień. ** -12°C 2 tygodnie. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
238 kJ / 57 kcal
Tłuszcz
0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
14,5 g
w tym cukry
10,0 g
Błonnik
2,4 g
Białko
0,7 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, Gotowe do spożycia po rozmrożeniu. Owoce mogą być również użyte do: ciast,
lodów, bitej śmietany, galaretek, kompotów czy koktajli.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: www.hortex.pl.

Pewni Dobrego - Mięta ogrodowa świeża ekologiczna
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo... Polska uprawa ekologiczna. Opakowanie przyjazne środowisku. W trosce o środowisko zamiast plastikowej
doniczki zastosowaliśmy biodegradowalny papier a zamiast foliowej osłonki, biodegradowalny woreczek papierowy
Rozszerzona nazwa produktu: Mięta ogrodowa świeża ekologiczna
Uzytkowanie i przechowywanie: Polecana do: deserów, sałatek, kuchni azjatyckiej, owoców, napojów, cielęciny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięta BIO
Marka: Pewni Dobrego
Informacje o recyklingu: Opakowanie: biodegradowalne

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Bazylia BIO 1 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo... Polska uprawa ekologiczna. Opakowanie przyjazne środowisku. W trosce o środowisko zamiast plastikowej doniczki
zastosowaliśmy biodegradowalny papier a zamiast foliowej osłonki, biodegradowalny woreczek papierowy

Rozszerzona nazwa produktu: Bazylia świeża ekologiczna
Uzytkowanie i przechowywanie: Polecana do: deserów, sałatek, zup, kuchni azjatyckiej, makaronów, pomidorów

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bazylia BIO
Marka: Pewni Dobrego
Informacje o recyklingu: Opakowanie: biodegradowalne

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Rozmaryn BIO 1 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo... Polska uprawa ekologiczna. Opakowanie przyjazne środowisku. W trosce o środowisko zamiast plastikowej doniczki
zastosowaliśmy biodegradowalny papier a zamiast foliowej osłonki, biodegradowalny woreczek papierowy

Rozszerzona nazwa produktu: Rozmaryn świeży ekologiczny
Uzytkowanie i przechowywanie: Polecana do: ryb, warzyw, owoców, wołowinym jagnięciny, wieprzowiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rozmaryn BIO
Marka: Pewni Dobrego

Informacje o recyklingu: Opakowanie: biodegradowalne

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi Max - Napój gazowany o smaku cola 2x1.5L.
Opis Produktu
Opis produktu: To jest Pepsi dla tych, którzy wybierają maximum smaku, zero cukru! Bądź sobą, nie idź na kompromisy i oczekuj maksymalnych doznań.
Ciesz się smakiem Pepsi bez cukru!.

Marka standaryzowana: Pepsi
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Max

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Pepsi
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
2 kJ/<1 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,01 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 250 ml

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik (E150d), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), kwasy (kwas fosforowy, kwas
cytrynowy), regulator kwasowości (cytryniany sodu), aromaty, w tym kofeina
Pozostale informacje: 250 ml: 5 kJ 1 kcal <1%*, 100 ml: 2 kJ/<1 kcal, Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą PepsiCo,
Inc., Purchase N.Y., USA. *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi - Max 1.5 l
Opis Produktu
Opis produktu: To jest Pepsi dla tych, którzy wybierają maximum smaku, zero cukru! Bądź sobą, nie idź na kompromisy i oczekuj maksymalnych doznań.
Ciesz się smakiem Pepsi bez cukru!

Informacje dot stylu zycia: Zawiera źródło fenyloalaniny
Podmarka: Max

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące
Marka: Pepsi
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
2 kJ/<1 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0, 01 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik (E150d), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), kwasy (kwas fosforowy, kwas
cytrynowy), regulator kwasowości (cytryniany sodu), aromaty, w tym kofeina

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Miód nektarowy lipowy 385g.
Opis Produktu
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt ulega naturalnej krystalizacji.

Kraj pochodzenia: Mieszanka miodów pochodzących z UE. Kraje pochodzenia: Polska, Rumunia, Bułgaria

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miód nektarowy lipowy
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1420 kJ / 340 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
84 g
- w tym cukry
67 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Miód pszczeli spadziowy 385g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miód pszczeli spadziowy ze spadzi liściastej

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Ulega naturalnej
krystalizacji.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1380kJ/330 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
80g
- w tym cukry
66 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Imbir - tacka z upraw ekologicznych 150g
Opis Produktu
Opis produktu: Kalier: SC

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Imbir BIO
Marka: Come BIO

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Imbir BIO

Przechowywanie i stosowanie

Grycan- Vegan lody o smaku waniliowym 500ml
Opis Produktu

Zalecenia dla alergikow: Orzechy nerkowca - Zawiera, Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Mleko - Nie zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Niska zawartość cukrów. Zawierają substancje słodzące i naturalnie występujące cukry. Odpowiedni dla wegan i wegetarian.

Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Vegan
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: lody Vegan o smaku waniliowym
Marka: Grycan
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Niska zawartość cukrów. Zawierają substancje słodzące i naturalnie występujące cukry.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
948 kJ / 229 kcal
tłuszcz
15,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
12,2 g
węglowodany
24,9 g
w tym cukry
4,9 g
błonnik
2,4 g
białko
1,4 g
sól
0,15 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)
*)% referencyjnej wartości spożycia
11%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: napoje roślinne [napój kokosowy (ekstrakt z kokosa - 70%, woda), napój ryżowy (woda, ryż - 17%, olej słonecznikowy, sól)],
woda, substancje słodzące (ksylitol, maltitol), tłuszcz kokosowy, syrop z agawy, pasta z NERKOWCÓW, tapioka, błonnik rozpuszczalny,
emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma guar), laski wanilii - 0,1%,
naturalny aromat waniliowy, barwnik (karoteny), sól
Pozostale informacje: Informacja dla diabetyków: 100 g produktu zawiera: WW = 2, WBT = 2, Zawartość netto: 300 g / 500 ml,

Przechowywanie i stosowanie

Rolmlecz - Serek homogenizowany waniliowy 150g SEREK HOMOGENIZOWANY WANILIOWY
150G ROLMLECZ
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 162 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Rolmlecz
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany waniliowy.
Marka: Rolmlecz
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g:
wartość energetyczna
578 kJ / 138 kcal
tłuszcz w tym
5,5 g
- kwasy tłuszczowe nasycone3,6 g
węglowodany w tym
15 g
- cukry
14 g
białko
7,0 g
sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, cukier, BIAŁKA MLEKA, aromat, kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Pudliszki - Ketchup pikantny 700 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 748 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera
Opis produktu: Jeśli lubisz ostrą i wyrazistą kuchnię, koniecznie spróbuj ketchupu pikantnego Pudliszki. Świetnie podkreśli smak mięs z
grilla, hamburgerów i zapiekanek. Stworzysz z nim także własny sos barbecue!.
Marka standaryzowana: Pudliszki
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ketchup pikantny. Produkt pasteryzowany
Marka: Pudliszki
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
611 kJ / 144 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
<0,1 g
Węglowodany
34 g
w tym cukry
29 g
Błonnik
1,1 g
Białko
1,1 g
Sól
3,3 g
Opakowanie zawiera 46 sugerowanych porcji produktu.
w porcji (15 g)
**RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 92 kJ / 22 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: przecier pomidorowy 62,5%, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia kukurydziana modyfikowana, aromaty naturalne (zawierają
SELER), pieprz cayenne 0,01%, przyprawa, zioła
Przygotowanie i stosowanie: Butelkę stawiać na nakrętce.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez substancji konserwujących, pełen pomidorowego smaku*, *Na podstawie badań ilościowych (2018)

Pudliszki - Ketchup łagodny 700 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 762 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać
Opis produktu: Z myślą o miłośnikach łagodnych smaków powstał ketchup o delikatnej konsystencji i słodkim wyrazie. Jest on idealnym
dodatkiem do kanapek, dań z grilla, a także zapiekanek i sałatek.
Marka standaryzowana: Pudliszki
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ketchup łagodny. Produkt pasteryzowany.
Marka: Pudliszki
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
628 kJ/ 148 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
<0,1 g
Węglowodany
35 g
w tym cukry
30 g
Błonnik
1,1 g
Białko
1,1 g
Sól
3,3 g
Opakowanie zawiera 46 sugerowanych porcji produktu.
w porcji (15 g)
**RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 94 kJ / 22 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: przecier pomidorowy 62%, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia kukurydziana modyfikowana, aromat naturalny
Przygotowanie i stosowanie: Butelkę stawiać na nakrętce.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez substancji konserwujących, pełen pomidorowego smaku*, *Na podstawie badań ilościowych (2018)

Wasa - Pieczywo chrupkie żytnie 210g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 230 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, ŻYTO - Zawiera, SEZAM - Może zawierać
Marka standaryzowana: Wasa
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Wasa
Oswiadczenia zywieniowe: bogate w błonnik.
Wartości odżywcze
Średnie wartości odżywcze Na 100 g
Wartość energetyczna
1450 kJ/344 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,3 g
Węglowodany
65 g
w tym cukry
2,0 g
Błonnik
17 g
Białko
9g
Sól
0,88 g
Na 100 g / % NRV***
Magnez
95 mg / 25 %
żelazo
2,8 mg / 20 %
Cynk
3,1 mg / 31 %
Ilość kromek: ok. 23
Średnie wartości odżywcze Na kromkę (ok. 9 g)
***NRV = Referencyjne wartości odżywcze
130 kJ/31 kcal
*RWS = referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 0,1 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: pełnoziarnista mąka ŻYTNIA, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: cienkie i delikatne pieczywo żytnie, 100 % pełnoziarniste, bogate w błonnik

Milka - Secret Box 14.4g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 28 g
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Milka
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z mleka alpejskiego.
Marka: Milka
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
100 g:
Wartość energetyczna
2222 kJ (532 kcal)
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
Węglowodany
59 g
w tym cukry
59 g
Błonnik
1,8 g
Białko
6,1 g
Sól
0,27 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w proszku, miazga KAKAOWA, SERWATKA w proszku (z MLEKA),
tłuszcz MLECZNY, emulgator (LECYTYNY SOJOWE), pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, aromat, Masa KAKAOWA min. 30%

Pozostale informacje: 1 porcja 320 kJ / 77 kcal,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Odkryj skarby w środku!. www.cocoalife.org.

Milky Way - Gwiazdki z mlecznej czekolady 100g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 104 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Milky Way
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gwiazdki z puszystej mlecznej czekolady
Marka: Milky Way
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
/ 100 g
Wartość energetyczna
2330 kJ
Wartość energetyczna
559 kcal
Tłuszcz
34.7 g
w tym kwasy nasycone
21.5 g
Węglowodany
54.2 g
w tym cukry
53.6 g
Białko
6.4 g
Sól
0.20 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) / 33.3 g (%*)
Rozmiar porcji: 33.3 g
776 kJ (9%)
Ilość porcji w opakowaniu: 3
186 kcal (9%)

Zdrowie i styl życia

Skladniki: cukier, tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w proszku, miazga KAKAOWA, LAKTOZA, SERWATKA w proszku
(z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, emulgator (LECYTYNA SOJOWA), naturalny EKSTRAKT z wanilii, Masa KAKAOWA minimum
25%.
Pozostale informacje: 1/3 torebki = 33.3 g, 776 kJ 286 kcal 9%*, 100 g: 2330 kJ / 559 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie

Ferrero - Kinder Maxi king 35g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Kinder
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Maxi King
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafel z mlecznym i karmelowym nadzieniem (56 %), pokryty mleczną czekoladą i pokruszonymi
orzechami laskowymi.
Marka: Kinder
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia) (kJ/kcal) 2165/521
Tłuszcz (g)
37,5
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 19
Węglowodany (g)
38,2
w tym cukry (g)
35,6
Białko (g)
6,7
Sól (g)
0,191

Zdrowie i styl życia

Skladniki: czekolada MLECZNA 28,5 % (tłuszcz KAKAOWY, cukier, MLEKO pełne w proszku, miazga KAKAOWA, emulgator:
LECYTYNY (SOJA); wanilina), pasteryzowane MLEKO (14,5 %), cukier, karmel 11 % (słodzone skondensowane MLEKO, cukier,
ORZECHY LASKOWE, olej palmowy, aromat), ORZECHY LASKOWE (10,5 %), olej palmowy, MLEKO odtłuszczone w proszku (5,5
%), MĄKA PSZENNA, MASŁO odwodnione, mąka ryżowa, skrobia z tapioki, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
LECYTYNY (SOJA)), sól, wanilina, substancja zagęszczająca (guma tara), substancja spulchniająca (wodorowęglan sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Lindor - Praliny czekolada mleczna 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 120 g

Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jęczmień - Zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Soja Zawiera
Opis produktu: Oddaj się słodkiej błogości z rozpływającymi się w ustach pralinkami Lindt Lindor. W dowolnym miejscu i czasie…
Wybierz chwilę z pralinką Lindor i pozwól się zaczarować. Rozwiń pralinkę, przełam delikatną otoczkę, a ukryte w niej zniewalająco
aksamitne nadzienie otuli Cię przyjemnością. Maîtres Chocolatiers Lindt łączą ekspertyzę z najwyższej jakości składnikami, by stworzyć
idealnie okrągłą otoczkę z mlecznej czekolady skrywającą rozpływające się w ustach nadzienie. Od 1845 roku Lindt tworzy receptury, które
niezmiennie zachwycają miłośników czekolady na całym świecie. Pralinki Lindt Lindor to doskonały podarunek na każdą okazję, a także
idealny sposób na chwilę słodkiego zapomnienia na co dzień.
Marka standaryzowana: Lindt
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Lindor
Pochodzenie: Wyprodukowano we Włoszech. Pakowanie w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pralinki z czekolady mlecznej z delikatnie rozpływającym się nadzieniem (44%).
Marka: Lindt & Sprungli
Przechowywanie: Produkt wrażliwy na temperaturę. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 g
2587 kJ
623 kcal
47 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone35 g
Węglowodany
44 g
w tym cukry
43 g
Białko
4,9 g
Sól
0,23 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, z nasion palmy), tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, pełne MLEKO w proszku,
odtłuszczone MLEKO w proszku, LAKTOZA, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator: lecytyny (SOJA), ekstrakt słodowy
JĘCZMIENNY, aromaty, Czekolada mleczna. Masa kakaowa minimum: 31%. Masa mleczna minimum: 20%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zniewalająco aksamitna, mleczna

Dr. Oetker - Aromat cytrynowy 9 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 42 g
Opis produktu: W bardzo łatwy i szybki sposób możesz nadać swoim wypiekom i deserom wyjątkowego zapachu i wykwintnego smaku
za pomocą cytrynowego Aromatu:. - intensywne aromatyzowanie. - płynna konsystencja. - łatwe dozowanie. - mała, szklana i poręczna
buteleczka z uszkiem oraz zakrętką. - duża wydajność, 1 buteleczka wystarcza na ok. 2 kg ciasta .
Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Aromat cytrynowy
Marka: Dr. Oetker

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej roślinny rzepakowy, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: aromatyzuje około 2 kg ciasta

Sonko - Kasza jęczmienna 2x100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 236 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera
Opis produktu: Kasza jęczmienna w 6 minut to obłuszczone, krojone i sortowane ziarna jęczmienia, poddane specjalnemu procesowi
prażenia, dzięki któremu znacznie skraca się czas gotowania kaszy. Produkt posiada niską zawartość tłuszczu i cukrów. Charakteryzuje się
wysoką zawartością błonnika pokarmowego. Stanowi źródło potasu, magnezu, żelaza i cynku.
Marka standaryzowana: Sonko
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Polska - PL
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Ilość wody w garnku dobrać tak, by woreczek był cały zanurzony. Wodę zagotować. Woreczek
włożyć do wrzątku. Wodę można lekko posolić. Gotować pod przykryciem około 6 minut. W zależności od preferowanej konsystencji
kaszy czas gotowania można wydłużyć lub skrócić. Wyjąć woreczek, przepłukać w zimnej wodzie, odsączyć, rozerwać woreczek wzdłuż
drobnej perforacji i wysypać kaszę na talerz. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kasza jęczmienna w 6 minut
Marka: Sonko
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt posiada niską zawartość tłuszczu i cukrów.Charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika
pokarmowego.Stanowi źródło potasu, magnezu, żelaza i cynku.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz, w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany , w tym:
- cukry
Błonnik

na 100 g
1470 kJ
348 kcal
2,0 g
0,4 g
67,0 g
1,0 g
10,9 g

Białko
10,0 g
Sól
<0,01 g
Potas
420 mg (21%**)
Magnez
110 mg (29%**)
Żelazo
2,7 mg (19%**)
Cynk
2,5 mg (25%**)
** % dziennej referencyjnej wartości spożycia
na porcję*
* porcja (1/2 woreczka) = 50 g suchego produktu = ok. 150 g produktu po ugotowaniu w wodzie bez soli739 kJ
Opakowanie 200 g zawiera 4 porcje kaszy.
175 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kasza JĘCZMIENNA prażona błyskawiczna
Pozostale informacje: 2 x 100 g,

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi ze szpinakiem 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, SOJĘ, ORZECHY, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM

Opis produktu: Bez substancji konserwujących. Duża zawartość farszu. Delikatne ciasto
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce termicznej
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W garnku: pierogi wrzucić do gorącej wody i gotować przez 3-4 minuty do momentu wypłynięcia. Na patelni: pierogi
smażyć na rozgrzanym oleju przez 5-6 minut na złoty kolor. W kuchence mikrofalowej: pierogi podgrzewać w kuchence mikrofalowej (750
W) przez 3-4 minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi ze szpinakiem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2’C do +6’C

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
701 kJ/ 166 Kcal
Tłuszcz
3,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
26 g
- w tym cukry
2,0 g
Białko
6,1 g
Sól
0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, szpinak 20%, ser twarogowy 14% (zawiera MLEKO), cebula, ziemniaki, olej rzepakowy, sól,
czosnek, pieprz

Przechowywanie i stosowanie

Muszynianka - Woda mineralna. Niegazowana 6 x 1 l
Opis Produktu
Opis produktu: Muszynianka charakteryzuje się wysoką zawartością pierwiastków między innymi magnezu i wapnia. Uzupełnia dzienną dietę w te minerały

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda Mineralna wysokozmineralizowana magnezowo-wapniowa
Marka: Muszynianka

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kationy: magnezowy 131.7, wapniowy 220, sodowy 59, potasowy 6,5. aniony: wodorowęglanowy 1477, siarczanowy 26,
chlorkowy 8,9

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Orzechy laskowe łuskane 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać śladowe ilości SEZAMU, SELERA, innych ORZECHÓW, MIGDAŁÓW

Jednostka opisowa: kg
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce. Kraj pochodzenia orzechów: Gruzja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy laskowe łuskane
Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Orzechy laskowe łuskane

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Woreczki do lodu 192 kulki
Opis Produktu
Opis produktu: 192 kostki. Produkt jednorazowego użytku.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woreczki do kostek lodu, samozamykające.
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 1. Napełnić wodą. 2. Naciągnąć górę. 3. Szybko odwrócić. 4. Zamrozić. 5. Wycisnąć kostki.

Przechowywanie i stosowanie

Discreet - Normal wkładki higieniczne 60 sztuk

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 96 g

Opis produktu: Bezzapachowe wkładki Discreet Normal pomogą Ci czuć się świeżo i pięknie przez cały dzień. Zapewniają pełną ochronę
i zabezpieczają bieliznę przed zabrudzeniem. Budowa tej wkładki higienicznej pozwala skórze miejsc intymnych swobodnie oddychać, co
zapewnia Ci uczucie świeżości i komfortu aż do 12 godzin. Są tak cienkie, że nawet ich nie poczujesz. Wariant 0% jest całkowicie
bezzapachowy. Bez względu na to, co przyniesie Ci dzień, te wkładki sprawią, że wszystko się uda!.
Marka standaryzowana: Discreet
Pochodzenie: Ukraina
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Ukraina, Zapakowano w - Ukraina

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Discreet

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Nie spłukiwać w toalecie. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 0% substancji zapachowych, Cienkie wkładki, które zapewniają Ci pełną ochronę i zabezpieczają bieliznę przed zabrudzeniem, Do
12 godzin świeżości, aby pomóc Ci poczuć się pięknie, Cieńsze niż 1 mm, więc nawet ich nie poczujesz, Warstwa kleju na całej powierzchni
wkładki sprawia, że jest ona dobrze przymocowana do bielizny przez cały dzień, Oddychające wkładki higieniczne, które pozwalają
swobodnie oddychać skórze stref intymnych, Elastyczne wkładki higieniczne, które dostosowują się do Twoich ruchów, Wkładki
z kobiecymi wzorami, które Cię zachwycą

Piątnica - Twaróg sernikowy mielony 1 kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: kg
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg sernikowy mielony. Produkt termizowany.
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
846 kJ/ 204 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
2,6 g
w tym cukry
2,6 g
Białko
8,0 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SEREK ŚMIETANKOWY, TWARÓG

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nie wymaga masła, wyprodukowano bez stosowania GMO

Wilkinson Sword - Maszynki xtreme3 dla mężczyzn 3+1
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 52 g
Opis produktu: Wilkinson Sword Xtreme 3 Sensitive Jednorazowe maszynki do golenia. - 3 elastyczne ostrza na ruchomej główce, które
idealnie dopasowują się do kształtów golonych powierzchni, zapewniając idealnie gładkie golenie. - Golenie pod każdym kątem. - Pasek
nawilżający z aloesem i witaminą E zapewnia poczucie nawilżenia i komfortu. - Pasek napinający skórę ułatwia dokładne golenie. - Lekka
profilowana, gumowana rączka zapewnia stabilne i pewne golenie. - Rączka wykonana w 75 % z plastiku z recyklingu.
Marka standaryzowana: Wilkinson Sword
Podmarka: Xtreme3

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Wilkinson Sword

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, PVP, PEG-100, Cyclodextrin, Tocopherol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Maltodextrin
Pozostale informacje: FSC - Mix, FSC C009030,

Przechowywanie i stosowanie

NaturAvena - Tahini pasta sezamowa 185 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 364 g

Zalecenia dla alergikow: Łubin - Może zawierać, Sezam - Zawiera, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: NaturAvena
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tahini pasta sezamowa. Produkt sterylizowany.
Marka: NaturAvena
Przechowywanie: W temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48h.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2905 kJ/704 kcal
Tłuszcz
66,65 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,4 g
Węglowodany
2,2 g
w tym cukry
2g

Błonnik
Białko
Sól

5,8 g
21 g
0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SEZAM 94%, olej rzepakowy, sól morska

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalna

Kret - Granulki do udrożniania rur 800 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 860 g
Opis produktu: Środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, który samoczynnie usuwa wszelkie
zanieczyszczenia stałe i organiczne. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.
Marka standaryzowana: Kret
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 30

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Granulki do udrożniania rur
Marka: Kret
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali.
Zawiera: Wodorotlenek sodu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub
etykietę. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Nie wdychać pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego
oddychania. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę
pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać pod
zamknięciem. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. Zawartość usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów, a

pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usuwać do segregowanych odpadów komunalnych.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: założyć rękawice. W miarę możliwości przed zastosowaniem wlać do odpływu ok. 200 ml
ciepłej wody (ok. 40°C). Następnie do syfonu zlewu, wanny wsypać 2 i ? nakrętki (40 g) preparatu. Wlać ok. 300 ml ciepłej wody i
pozostawić na min. 15 minut. Spłukać dużą ilością wody. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po zastosowaniu dobrze przewietrzyć i
natychmiast opuścić pomieszczenie. Nie stosować do instalacji aluminiowej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nr 1 w Polsce*, zawiera aktywator aluminiowy, superwydajny - 20 dozowań, *według klientów najskuteczniejsze i najczęściej
kupowane udrożniacze w Polsce, badanie konsumenckie Open Research Sp. z o.o., VI-VII 2018
Dodatkowe informacje: Dobrowolna inicjatywa AISE w zakresie zrównoważonego rozwoju - www.cleanright.eu.

Mirinda - Orange napój gazowany o smaku pomarańczowym 850ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Mirinda
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku pomarańczowym. Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: Mirinda
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Zawartość soku może powodować powstanie naturalnego osadu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić
przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Białko

Średnia wartość odżywcza 100 ml
133 kJ/31 kcal
0g
0g
7,8 g
7,8 g
0g

Sól
0,03 g
Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
Średnia wartość odżywcza 250 ml
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 333 kJ/78 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, syrop fruktozowo-glukozowy, DWUTLENEK węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (4 %), kwas (kwas
cytrynowy), substancja KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), aromaty, substancje słodzące
(acesulfam K, sukraloza), stabilizator (guma arabska), barwniki (E160e, karoteny)
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Mirinda - Orange napój gazowany o smaku pomarańczowym 850ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Mirinda

Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku pomarańczowym. Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: Mirinda
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Zawartość soku może powodować powstanie naturalnego osadu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić
przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym cukry

Średnia wartość odżywcza 100 ml
133 kJ/31 kcal
0g
0g
7,8 g
7,8 g

Białko
0g
Sól
0,03 g
Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
Średnia wartość odżywcza 250 ml
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 333 kJ/78 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, syrop fruktozowo-glukozowy, DWUTLENEK węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (4 %), kwas (kwas
cytrynowy), substancja KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), aromaty, substancje słodzące
(acesulfam K, sukraloza), stabilizator (guma arabska), barwniki (E160e, karoteny)
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

7UP - Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym 0.85 l
Opis Produktu
Opis produktu: Napój gazowany o orzeźwiającym, cytrynowo-limonkowym smaku.

Marka standaryzowana: 7UP
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: 7 Up
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. .
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym cukry

Średnia wartość odżywcza 100 ml
122 kJ/29 kcal
0g
0g
7,0 g
7,0 g

Białko
0g
Sól
0,03 g
Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
250 ml
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 305 kJ/72 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), aromat, regulator kwasowości (cytryniany sodu),
substancja słodząca (glikozydy stewiolowe)
Pozostale informacje: 250 ml 305 kJ 72 kcal 4%*, 100 ml 122 kJ/29 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ/2000 kcal). Wyprodukowano za zgodą PepsiCo Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

7UP - Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym 0.85 l
Opis Produktu
Opis produktu: Napój gazowany o orzeźwiającym, cytrynowo-limonkowym smaku.

Marka standaryzowana: 7UP
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: 7 Up
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. .
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym cukry

Średnia wartość odżywcza 100 ml
122 kJ/29 kcal
0g
0g
7,0 g
7,0 g

Białko
0g
Sól
0,03 g
Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
250 ml
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 305 kJ/72 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), aromat, regulator kwasowości (cytryniany sodu),
substancja słodząca (glikozydy stewiolowe)
Pozostale informacje: 250 ml 305 kJ 72 kcal 4%*, 100 ml 122 kJ/29 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ/2000 kcal). Wyprodukowano za zgodą PepsiCo Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi Cola - Napój gazowany o smaku cola 850ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Pepsi

Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Pepsi
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Białko

Średnia wartość odżywcza 100 ml
182 kJ/43 kcal
0g
0g
11 g
11 g
0g

Sól

<0,01 g

Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
Średnia wartość odżywcza 250 ml
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 454 kJ/107 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, barwnik: (E150d), kwas (kwas fosforowy), aromaty, w tym kofeina
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi Cola - Napój gazowany o smaku cola 850ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Pepsi

Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Pepsi
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól
Opakowanie zawiera 3-4 porcje.

Średnia wartość odżywcza 100 ml
182 kJ/43 kcal
0g
0g
11 g
11 g
0g
<0,01 g
Średnia wartość odżywcza 250 ml

**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 454 kJ/107 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, barwnik: (E150d), kwas (kwas fosforowy), aromaty, w tym kofeina
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi - Max napój gazowany o smaku cola 0.85 l
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Pepsi

Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Podmarka: Max

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Pepsi
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: zero cukru. Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
2 kJ/<1 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,01 g
Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
Średnia wartość odżywcza 250 ml
** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 5 kJ/1 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik (E150d), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), kwasy (kwas fosforowy, kwas
cytrynowy), regulator kwasowości (cytryniany sodu), aromaty, w tym kofeina
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: maximum smaku zero cukru

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Salami milano 60g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, ORZECHY, JAJA, GORCZYCĘ, GLUTEN
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Spożyć bezpośrednio po otwarciu

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech z mięsa pochodzącego z UE. Zapakowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salami Milano - Kiełbasa wieprzowa, średniorozdrobniona, surowa, dojrzewająca, plastrowana
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1433 kJ/ 345 Kcal
Tłuszcz
28 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
0,9 g
- w tym cukry
0,2 g
Białko
23 g
Sól
3,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, glukoza, czosnek suszony, naturalny aromat pieprzu, naturalny aromat czosnku,
aromaty naturalne, substancje KONSERWUJĄCE (E250, E252), przeciwutleniacz (E301)
Sklad produktu: 100 g produktu wyprodukowano ze 138 g mięsa wieprzowego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Prosciutto szynka włoska 60g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, ORZECHY, JAJA, GORCZYCĘ, GLUTEN

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Szynka wieprzowa surowa, suszona, dojrzewająca, plastrowana
Warunki przechowywania: Spożyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech z miejsca pochodzącego z Unii Europejskiej

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Prosciutto - Szynka włoska
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
966 kJ/ 231 Kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,6 g
Węglowodany
0,4 g
- w tym cukry
0,4 g
Białko
30 g
Sól
5,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Szynka wieprzowa, sól, substancja KONSERWUJĄCA (E252)
Sklad produktu: 100 g produktu wyprodukowano ze 145 g mięsa wieprzowego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Serrano szynka hiszpańska 60g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, ORZECHY, JAJA, GORCZYCĘ, GLUTEN

Opis produktu: Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (numer certyfikatu JS-033/10)

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Szynka wieprzowa surowa, suszona, dojrzewająca, plastrowana
Warunki przechowywania: Spożyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serrano - Szynka serrano
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
908 kJ/ 217 kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,8 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
31 g
Sól
4,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Szynka wieprzowa, sól, substancja KONSERWUJĄCA (E252, E250), przeciwutleniacz (E301)
Sklad produktu: 100 g produktu wyprodukowano ze 145 g mięsa wieprzowego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chorizo kiełbasa wieprzowa krótko dojrzewająca plastry 60g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY, JAJA, GORCZYCĘ, GLUTEN

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Spożyć bezpośrednio po otwarciu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii. Zapakowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chorizo - Kiełbasa wieprzowa, średnio rozdrobniona, surowa, dojrzewająca, plastrowana
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: 100 g produktu otrzymano ze 135 g mięsa wieprzowego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1627 kJ/ 393 Kcal
Tłuszcz
33 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
1,9 g
- w tym cukry
1,3 g
Białko
22 g
Sól
3,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, papryka, maltodekstryna, LAKTOZA, MLEKO w proszku, BIAŁKO MLEKA,
glukoza, czosnek, przeciwutleniacz (E316), substancje KONSERWUJĄCE (E252, E250), gałka muszkatołowa, oregano

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Salami Rosette de Lyon Salami 60g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, ORZECHY, JAJA, GORCZYCĘ, GLUTEN

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, surowa, dojrzewająca, plastrowana
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Salami rosette
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0’C do +4’C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1409 kJ/ 339 Kcal
Tłuszcz
26 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone10 g
Węglowodany
2,3 g
- w tym cukry
2,2 g
Białko
24 g
Sól
5g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, sól, LAKTOZA, glukoza, przyprawy naturalne, czosnek suszony, przeciwutleniacz (E316), kultury
starterowe bakterii, substancje konserwujące (E252, E250)
Sklad produktu: 100 g produktu wyprodukowano ze 137 g mięsa wieprzowego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kiełbasa wieprzowa z orzechami laskowymi 60g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY inne niż w produkcie, JAJA, GORCZYCĘ, GLUTEN

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa z dodatkiem 5% orzechów laskowych, średnio rozdrobniona, surowa, dojrzewająca,
plastrowana
Warunki przechowywania: Spożyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Saucisson Noisettes - kiełbasa francuska z orzechami laskowymi
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1576 kJ/ 380 kcal
Tłuszcz
30 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
3,4 g
- w tym cukry
2,0 g
Białko
24 g
Sól
4,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, ORZECHY LASKOWE 5%, sól, LAKTOZA, glukoza, przyprawy, czosnek,
przeciwutleniacz (E316), kultury starterowe drobnoustrojów, substancje konserwujące (E250, E252)
Sklad produktu: 100 g produktu wyprodukowano ze 136 g mięsa wieprzowego

Przechowywanie i stosowanie

Ariel -Proszek do prania Mount Spring 45 prań 2.95 kg.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 3405 g

Opis produktu: Proszek do prania Ariel Mountain Spring z technologią AquaPuder zapewnia wyjątkową, higieniczną czystość.
Innowacyjna formuła AquaPuder zapewnia szybkie rozpuszczanie się proszku w kontakcie z wodą, jego błyskawiczną aktywację
i wnikanie w głąb włókien, dzięki czemu ubrania są olśniewająco i higienicznie czyste. Nie tylko usuwa uporczywe plamy, ale również
zapobiega wnikaniu zabrudzeń we włókna tkanin. Usuwa nawet zabrudzenia, których źródło stanowią przykre zapachy, takie jak pot
i zapachy wydzielane przez ciało, aby Twoje ubrania wyglądały olśniewająco czysto i pachniały świeżością. Unikalna technologia
zapobiegająca powstawaniu osadów pomaga przeciwdziałać gromadzeniu się resztek proszku na tkaninach. Ariel AquaPuder pierze już
w temperaturze 30°C, więc jeśli chcesz, by Twoje ubrania odzyskały olśniewającą biel, sięgnij po Ariel. Możesz bez obawy prać swoje
ubrania raz za razem.
Marka standaryzowana: Ariel
Jednostka opisowa: Kilograms
Podmarka: Mountain Spring
Pochodzenie: Czechy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Czechy, Zapakowano w - Czechy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ariel
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% Anionowe Środki Powierzchniowo Czynne, Związki Wybielające Na Bazie Tlenu, <5% Niejonowe Środki
Powierzchniowo Czynne, Fosfoniany, Polikarboksylany, Zeolity, Enzymy, Rozjaśniacze Optyczne, Kompozycje Zapachowe, Hexyl
Cinnamal

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Doskonałe usuwanie plam już w 1. praniu, Dokładne, higieniczne czyszczenie, Przywracanie tkaninom bieli, Z unikalną technologią
AquaPuder, która zapobiega powstawaniu osadów z proszku dzięki jego szybkiemu rozpuszczaniu, Pomaga usunąć zaschnięte zabrudzenia,
Doskonałe pranie białych tkanin już w temperaturze 30°C, Sprawia, że ubrania wyglądają olśniewająco czysto i pachną świeżością

Podravka - Przecier pomidorowy 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 526 g
Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047
Opis produktu: Zastosowanie: do tradycyjnej domowej zupy pomidorowej i zupy pomidorowej krem, do sosów, do dań z makaronu i
ryżu, do dań mięsnych i warzywnych, a także do gołąbków, pizzy, zapiekanek i wielu innych dań.
Marka standaryzowana: Podravka
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku soli
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Chorwacja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przecier pomidorowy. Produkt sterylizowany.
Marka: Podravka

Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku soli.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce do 4 dni. Produkt przed otwarciem przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
100 kJ/24 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,4 g
w tym cukry
3,4 g
Białko
1,3 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% pomidorów, bez dodatku soli, bez konserwantów, z chorwackich pomidorów, dojrzałe w słońcu Chorwacji, przetworzone w
przeciągu 24 godzin po zbiorach

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Grycan - Lody Familijne bakaliowe 1100ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 634 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Zawiera, Sezam Może zawierać, Soja - Może zawierać, Orzechy włoskie - Zawiera
Opis produktu: Lody Grycan Bakaliowe w dużym, familijnym opakowaniu. Tworzone wyłącznie z naturalnych składników z dbałością o najdrobniejsze
szczegóły, w oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do ich produkcji użyto ręcznie selekcjonowanych i
przygotowywanych wyśmienitych bakalii: pysznych fig, rodzynków oraz włoskich i arachidowych orzechów. Dzięki temu możesz poczuć ulubiony, wyjątkowy
smak o każdej porze dnia i roku - zawsze, kiedy Ty i Twoja rodzina macie ochotę na coś naprawdę pysznego. Wystarczy dla każdego!.

Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody bakaliowe
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane. .
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
1139 kJ / 273 kcal
tłuszcz
14,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
8,9 g
węglowodany
29,3 g
w tym cukry
24,2 g
błonnik
1,0 g
białko
4,8 g
sól
0,16 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) % *)
*) % referencyjnej wartości spożycia.
14%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA kremówka, woda, cukier, bakalie - 11% (rodzynki, figi, ORZECHY WŁOSKIE, ORZESZKI ARACHIDOWE),
odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy, tłuszcz kokosowy, żółtka JAJ, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma guar), aromat, sól

Pozostale informacje: Zawartość netto: 620 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, bogactwo bakalii, bez glutenu

Grycan - Lody familijne waniliowe 1100 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 619 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki
ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Lody Grycan Waniliowe w dużym, familijnym opakowaniu. Tworzone są z naturalnych składników z dbałością o
najdrobniejsze szczegóły, w oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do ich produkcji użyto
pysznej kremowej śmietanki i prawdziwych lasek wanilii. Dzięki temu możesz poczuć swój ulubiony waniliowy smak o każdej porze dnia i
roku - zawsze, kiedy Ty i Twoja rodzina macie ochotę na coś naprawdę pysznego. Wystarczy dla każdego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody waniliowe
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
1090 kJ / 261 kcal
tłuszcz
15,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
9,8 g
węglowodany
26,1 g
w tym cukry
23,2 g
błonnik
0,3 g
białko
4,5 g
sól
0,16 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)

*) % referencyjnej wartości spożycia.

13%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA kremówka, woda, cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy, tłuszcz kokosowy,
żółtka JAJ, pasta waniliowa - 1% w tym laski wanilii - 0,7%, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka
chleba świętojańskiego, guma guar), aromat, sól, barwnik (karoteny)
Pozostale informacje: Zawartość netto: 620 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, prawdziwy smak wanilii

Grycan - Lody Familijne truskawkowe 1100ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 671 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki
ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Lody Grycan o smaku świeżych truskawek w dużym, familijnym opakowaniu. Tworzone są wyłącznie z naturalnych
składników z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, w oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników.
Do ich produkcji użyto ręcznie selekcjonowanych i przygotowywanych wyśmienitych polskich owoców o pełnym smaku i aromacie.
Dzięki temu możesz poczuć wyjątkowy smak świeżych truskawek o każdej porze dnia i roku - zawsze, kiedy Ty i Twoja rodzina macie
ochotę na coś naprawdę pysznego. Wystarczy dla każdego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody truskawkowe
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane.
Wartości odżywcze

100 g produktu:

wartość energetyczna

953 kJ / 228 kcal

tłuszcz
11,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
7,5 g
węglowodany
26,0 g
w tym cukry
23,2 g
błonnik
0,7 g
białko
3,6 g
sól
0,12 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)
*) % referencyjnej wartości spożycia.
11%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA kremówka, truskawki - 20%, woda, cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy,
tłuszcz kokosowy, żółtka JAJ, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma
guar, pektyna, guma ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), barwnik (betanina, karoteny), sól
Pozostale informacje: Zawartość netto: 620 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, smak świeżych truskawek

Grycan - Lody familijne czekoladowe 1100 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 666 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki
ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Zawiera
Opis produktu: Lody Grycan Czekoladowe w dużym, familijnym opakowaniu. Tworzone są wyłącznie z naturalnych składników z
dbałością o najdrobniejsze szczegóły, w oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do ich
produkcji użyto prawdziwej, kakaowej, szlachetnej czekolady w kruchych płatkach. Dzięki temu możesz poczuć swój ulubiony,
intensywnie czekoladowy smak o każdej porze dnia i roku - zawsze, kiedy Ty i Twoja rodzina macie ochotę na coś naprawdę pysznego.
Wystarczy dla każdego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody czekoladowe
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane. .
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
1036 kJ / 248 kcal
tłuszcz
12,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
7,6 g
węglowodany
28,2 g
w tym cukry
25,2 g
błonnik
2,3 g
białko
4,9 g
sól
0,15 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) % *)
*) % referencyjnej wartości spożycia.
12%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, ŚMIETANA kremówka, cukier, czekolada w płatkach - 9% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator
(lecytyny SOJOWE), aromat], odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu,
żółtka JAJ, tłuszcz kokosowy, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma
guar), sól
Pozostale informacje: Zawartość netto: 620 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, bogactwo szlachetnej czekolady, bez glutenu

Grycan - Lody familijne malaga 1100 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 629 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może
zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Lody Grycan Malaga z rodzynkami w dużym, familijnym opakowaniu. Tworzone z naturalnych składników z dbałością o
najdrobniejsze szczegóły, w oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do ich produkcji użyto
ręcznie selekcjonowanych rodzynków o pełnym smaku i przyjemnym aromacie. Teraz możesz poczuć wyjątkowy smak rumu z Malagi o
każdej porze dnia i roku - zawsze, kiedy Ty i Twoja rodzina macie ochotę na coś naprawdę pysznego. Wystarczy dla każdego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody o smaku rumu „malaga" z rodzynkami
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane. .
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
1100 kJ / 263 kcal
tłuszcz
13,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
8,7 g
węglowodany
30,0 g
w tym cukry
25,9 g
błonnik
0,6 g
białko
4,4 g
sól
0,16 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)
*) % referencyjnej wartości spożycia.
13%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA kremówka, woda, cukier, rodzynki - 10%, odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy,
tłuszcz KOKOSOWY, ŻÓŁTKA JAJ, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba
świętojańskiego, guma guar), karmel, aromat, sól
Pozostale informacje: Zawartość netto: 620 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, z dostatkiem rodzynek

Grycan - Familijne lody bakaliowe 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 321 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może
zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, ORZECHY WŁOSKIE - Zawiera
Opis produktu: Lody Grycan Bakaliowe tworzone są wyłącznie z naturalnych składników z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, w
oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do ich produkcji użyto ręcznie selekcjonowanych i
przygotowywanych wyśmienitych bakalii: pysznych fig, rodzynków oraz włoskich i arachidowych orzechów. Dzięki temu możesz poczuć
swój ulubiony, wyjątkowy smak o każdej porze dnia i roku - zawsze, kiedy masz ochotę na coś naprawdę pysznego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody bakaliowe
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
1139 kJ / 273 kcal
tłuszcz
14,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
8,9 g
węglowodany
29,3 g
w tym cukry
24,2 g
błonnik
1,0 g
białko
4,8 g
sól
0,16 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)
*) % referencyjnej wartości spożycia
14%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA kremówka, woda, cukier, bakalie - 11% (rodzynki, figi, ORZECHY WŁOSKIE, ORZESZKI ARACHIDOWE),
odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy, tłuszcz KOKOSOWY, ŻÓŁTKA JAJ, emulgator (mono- i diglicerydy

kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma guar), aromat, sól
Pozostale informacje: Zawartość netto: 300 g / 500 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, bogactwo bakalii, bez glutenu

Grycan - Familijne lody waniliowe 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 325 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może
zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Lody Grycan Waniliowe tworzone są z naturalnych składników z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, w oparciu o
tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do ich produkcji użyto pysznej kremowej śmietanki i
prawdziwych lasek wanilii. Dzięki temu możesz poczuć swój ulubiony waniliowy smak o każdej porze dnia i roku - zawsze, kiedy masz
ochotę na coś naprawdę pysznego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody waniliowe
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
w tym cukry
błonnik
białko
sól

100 g produktu:
1090 kJ / 261 kcal
15,3 g
9,8 g
26,1 g
23,2 g
0,3 g
4,5 g
0,16 g

Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)
*) % referencyjnej wartości spożycia.
13%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA kremówka, woda, cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy, tłuszcz
KOKOSOWY, ŻÓŁTKA JAJ, pasta waniliowa - 1% w tym laski wanilii - 0,7%, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych),
stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma guar), aromat, sól, barwnik (karoteny)
Pozostale informacje: Zawartość netto: 300 g / 500 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, prawdziwy smak wanilii, bez glutenu

Grycan - Familijne lody czekoladowe 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 314 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może
zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Opis produktu: Lody Grycan Czekoladowe tworzone są wyłącznie z naturalnych składników z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, w
oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do ich produkcji użyto prawdziwej, kakaowej,
szlachetnej czekolady w kruchych płatkach. Dzięki temu możesz poczuć swój ulubiony, intensywnie czekoladowy smak o każdej porze
dnia i roku - zawsze, kiedy masz ochotę na coś naprawdę pysznego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody czekoladowe
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane. .
Wartości odżywcze

100 g produktu:

wartość energetyczna

1036 kJ / 248 kcal

tłuszcz
12,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
7,6 g
węglowodany
28,2 g
w tym cukry
25,2 g
błonnik
2,3 g
białko
4,9 g
sól
0,15 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)
*) % referencyjnej wartości spożycia
12%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, ŚMIETANA kremówka, cukier, czekolada w płatkach - 9% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY,
emulgator (LECYTYNY SOJOWE), aromat], odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy, KAKAO o obniżonej
zawartości tłuszczu, ŻÓŁTKA JAJ, tłuszcz KOKOSOWY, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka
chleba świętojańskiego, guma guar), sól
Pozostale informacje: Zawartość netto: 300 g / 500 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, bogactwo szlachetnej czekolady, bez glutenu

Auchan - Kapusta kiszona z marchewką 900g
Opis Produktu
Opis produktu: Kiszone przysmaki!
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kapusta kiszona z marchewką
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +12°C

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
105 kJ / 25 kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,7 g
- w tym cukry
1,5 g
Błonnik
2,6 g
Białko
0,9 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kapusta biała, marchew 5%, sól

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ogrki kiszone 500 g / 1100 g w kiszonce
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ.

Opis produktu: Kiszone przysmaki!
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiszone ogórki
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 0° do +12°C
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
38 KJ/ 9 Kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g

Węglowodany

0,8 g

- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

0,1 g
1,4 g
0,6 g
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogórki, woda, sól, przyprawy.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Brzoskwinie Połówki w syropie 460g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w niemetalowym opakowaniu w lodówce do 3 dni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Grecja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Brzoskwinie połówki w lekkim syropie. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać: fragmenty pestek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
254 kJ/ 60 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
12 g
Błonnik
1,5 g
Białko
<0,5 g

Sól

<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Połówki brzoskwiń, woda, cukier, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Zupa ogórkowa z ziemniakami I koperkiem 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 460 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może
zawierać, GORCZYCA - Zawiera, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Zupa to doskonałe danie na chłodne wieczory. Potrawa bardzo łatwa w przygotowaniu, a jednocześnie smaczna i sycąca.
Poza kwaszonymi ogórkami w jej składzie znajdują się ziemniaki, marchewka, pietruszka, koperek oraz seler.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. bez rozmrażania. Garnek: Do 750 ml gorącego bulionu lub wywaru wsypać zawartość opakowania,
dodać 4 ziarenka ziela angielskiego, 2 liście laurowe, 10 ziarenek pieprzu. Gotować pod przykryciem ok. 15 minut. Pod koniec gotowania
doprawić do smaku solą. Do zupy można dodać śmietanę. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). *-6 °C / 4 dni. ** -12 °C / 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C / do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18 °C.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

Wartość odżywcza 100 g produktu
165 kJ / 39 kcal

Tłuszcz

<0,5 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
7,4 g
w tym cukry
1,6 g
Błonnik
1,5 g
Białko
1,4 g
Sól
0,74 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: ogórki kwaszone 40% (ogórki, sól, przyprawy zawierające GORCZYCĘ), ziemniaki,
marchew, pietruszka, SELER, koper 3%
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Krasnystaw - Ser twarogowy półtłusty 340 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 364 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Krasnystaw
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser twarogowy półtłusty.
Marka: Krasnystaw
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: 1-10°C.

Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 g:
wartość energetyczna 463 kJ (110 kcal)
tłuszcz
3,5 g
w tym kwasy nasycone1,6 g
węglowodany
3,6 g
w tym cukry
3,1 g
białko
16 g
sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO - wyprodukowane bez stosowania GMO, bakteria fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO

Auchan - Płatki kukurydziane wzbogacone w 7 witamin 1kg.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, inne ORZECHY, SOJĘ, MLEKO oraz NASIONA SEZAMU
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki kukurydziane wzbogacone w 7 witamin
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chlodnym miejscu. W przypadku częściowego spożycia opakowanie szczelnie zamknąć.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1624 kJ/383 Kcal
Tłuszcz
1,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
82 g
- w tym cukry
6,4 g

Błonnik
Białko
Sól

2,3 g
8,5 g
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Łamane ziarno kukurydzy (93,3%), cukier, sól, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, tiamina, kwas
foliowy).

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Muszelki zbożowe czekoladowe plus 7 witamin 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, inne ORZECHY, SOJĘ, MLEKO oraz NASIONA SEZAMU

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Porcję produktu zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Muszelki zbożowe o smaku czekoladowym wzbogacone w 7 witamin
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chlodnym miejscu. W przypadku częściowego spożycia opakowanie szczelnie zamknąć.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1599 kJ/ 378 Kcal
Tłuszcz
3g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
75 g
- w tym cukry
25 g
Błonnik
6,9 g
Białko
9,3 g
Sól
0,58 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka (68,5%) ( PSZENNA pełnoziarnista, PSZENNA kukurydziana), cukier, kakao (6%), syrop glukozowy, kakao o
obniżonej zawartości tłuszczu (1%), sól, ekstrakt ze słodu JĘCZMIENNEGO, aromaty naturalne, substancje wzbogacające ( witaminy:
tiamina, ryboflawina, witamina B6, kwas pantotenowy, witamina E, kwas foliowy, niacyna)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płatki kukurydziane z miodem i orzechami 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY, SOJĘ, MLEKO oraz NASIONA SEZAMU

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Porcję produktu zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt marki Auchan
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chlodnym miejscu. W przypadku częściowego spożycia opakowanie szczelnie zamknąć.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1729 kJ/ 409 Kcal
Tłuszcz
5,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
81 g
- w tym cukry
23 g
Błonnik
2,3 g
Białko
8,5 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Łamane ziarno kukurydzy (64,5%), cukier, ORZESZKI ZIEMNE (8,2%), syrop glukozowy, melasa, miód (2%), sól, ekstrakt
słodu JĘCZMIENNEGO, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kółeczka zbożowe miodowe plus 7 witamin 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać:ORZESZKI ZIEMNE, inne ORZECHY, SOJĘ, MLEKO oraz NASIONA SEZAMU

Podmarka: Produkt marki Auchan
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Porcję produktu zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kółeczka zbożowe w polewie miodowej wzbogacone w 7 witamin, wapń i żelazo
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chlodnym miejscu. W przypadku częściowego spożycia opakowanie szczelnie zamknąć.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1592 kJ/ 376 Kcal
Tłuszcz
2,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
25 g
Błonnik
6g
Białko
8,4 g
Sól
0,68 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka pełnoziarnista (70%) ( PSZENNA, ryżowa, OWSIANA, JĘCZMIENNA, kukurydziana), cukier, syrop glukozowy,
miód (4%), melasa z trzciny cukrowej, sól, aromat naturalny, substancje wzbogacające (witaminy: tiamina, ryboflawina, witamina B6, kwas
pantotenowy, witamina E, kwas foliowy, niacyna, skladniki mineralne: wapń, żelazo.

Przechowywanie i stosowanie

Winiary - Bulion mięsny do zup i sosów 12x10g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 128 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SOJA Może zawierać
Opis produktu: Kostka Mięsna Winiary idealnie podkreśli smak i aromat mięs, jednocześnie tworząc je soczystymi i niezwykle
smacznymi. Dzięki niej masz pewność, że danie będzie smakowało Tobie i Twojej rodzinie. Kostkę mięsną możesz wykorzystać zarówno
do podkreślenia smaku mięsnych zup, jak również sosów, które nabiorą odpowiedniej gęstości i koloru. Możesz ją również wykorzystać do
przygotowania pieczeni i innych potraw mięsnych. . Aby uzyskać intensywny smak mięsa rozpuść 2 kostki w 1 litrze wrzącej wody lub
po prostu wkrusz kostkę do przygotowywanego dania. . Kostka Mięsna Winiary to:. - gwarancja, że danie zawsze się uda . - idealnie
przyprawione danie . - intensywny i idealnie zbalansowany smak mięsa. - prosty i szybki sposób na podkreślenie smaku i aromatu
przygotowywanej potrawy.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bulion pieczeniowy.
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. .
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
**po przyrządzenia z 1 kostką/litr

Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy po przyrządzeniu W
100 ml bulionu
26 kJ
6 kcal
0,4 g
0,3 g
0,4 g
0,2 g
0,0 g
0,1 g
0,92 g
W 100 ml bazy do zupy**

Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
13 kJ
Opakowanie zawiera 60 porcji.
3 kcal
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400
0,2 g
kJ/2000 kcal).

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, olej palmowy, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-RYBONUKLEOTYDY disodowe), cukier, całkowicie
utwardzony tłuszcz palmowy, skrobia ziemniaczana, aromaty, suszone warzywa (cebula, czosnek 0,5%), barwnik (E 150d), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), suszone mięso wołowe 0,4%, przeciwutleniacz (LECYTYNY)
Pozostale informacje: Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy** energia 26 kJ 6 kcal 0%*, tłuszcz 0,4 g 1%*, kwasy tłuszczowe
nasycone 0,3 g 2%*, cukry 0,2 g 0%*, sól 0,92 g 15%*, RWS* dla osoby dorosłej, W 100 ml**: 13 kJ/3 kcal, *Referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). **po przyrządzeniu z 1 kostką/litr,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: Aby uzyskać esencjonalny bulion, rozpuść 2 kostki w 1 litrze wrzącej wody. Jeśli
chcesz doprawić zupę, dodaj 1 kostkę na 1 litr zupy. Kostki możesz użyć jako przyprawę, dodając je także do innych potraw. Po użyciu
kostek większość potraw nie wymaga dosalania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łatwe otwarcie

Sidolux - Płyn do mycia paneli podłogowych i ściennych 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 814 g
Opis produktu: Sidolux Expert to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji paneli podłogowych i ściennych. Aktywne składniki
myjące zawarte w produkcie gwarantują skuteczność poprzez szybsze odrywanie się brudu z powierzchni paneli. Dodatek naturalnego
olejku z miąższu awokado odżywia i pielęgnuje panele wydobywając naturalną głębię koloru i nadając im delikatny połysk. Dzięki
właściwościom regenerującym olejku z awokado podłoga zyskuje jeszcze lepszą ochronę, co pozwala przedłużyć jej żywotność.
Pieczołowicie dobrana kompozycja zapachowa pozwala na długo cieszyć się świeżym aromatem. Regularne stosowanie produktu sprawia,
że panele odzyskują świeżość i blask. Nowa formuła - Nowa, ulepszona formuła produktów gwarantuje jeszcze większą skuteczność mycia
i brak smug. Skuteczność działania - Starannie dobrany kompleks substancji aktywnych zapewnia maksymalną skuteczność mycia.
Pielęgnacja - Olejek z awokado zabezpiecza panele przed szkodliwym działaniem wody. Dodatkowo pielęgnuje czyszczone powierzchnie,
pozostawiając je czyste i lśniące. Konsystencja - Skoncentrowana formuła gwarantuje większą wydajność i efektywność działania.
Marka standaryzowana: Sidolux
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Expert

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji paneli podłogowych i ściennych.
Marka: Sidolux
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: H319 - Działa drażniąco na oczy. P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po
użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy, zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie: Najlepiej zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (Limonene,
Butylphenyl Methylpropional), środek konserwujący (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone)
Pozostale informacje: PKWiU: 20.41.44.0,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób stosowania: wlać 2 nakrętki płynu (50 ml) do 5 L wody. Tak sporządzonym roztworem umyć
powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki. W celu usunięcia mocnego zabrudzenia przemyć powierzchnię nierozcieńczonym płynem
naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowa formuła, odżywia i pielęgnuje, myje bez smug, zawiera olejek z avocado
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu.

Podpałka ekologiczna Tuba 72 kostki
Opis Produktu
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed przystąpieniem przyrządzania potraw na grillu podpałka powinna być całkowicie spalona, a
paliwo do grilla pokryte popiołem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Jedną lub kilka kostek ułożyć na palenisku, następnie obłożyć materiałem palnym i podpalić. Czas palenia się podpałki:
około 5 minut

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Podpałka ekologiczna do grilla, pieców, kominków i ognisk
Marka: Feniks
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu!
Przechowywanie: Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Drewno, parafina
Zawartosc opakowania: 72 kostki

Przechowywanie i stosowanie

Vegeta - Przyprawa z płynie 204 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 376 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Vegeta
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Natur
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przyprawa w płynie
Marka: Vegeta
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera, Barwniki sztuczne - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Niewielki osad
nie wpływa na jakość produktu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g produktu:
213 kJ/50 kcal

Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
8,1 g
Błonnik
0g
Białko
0,5 g
Sól
20,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sól morska 20,9%, cukier, ocet spirytusowy, naturalne aromaty, EKSTRAKT drożdżowy, EKSTRAKT z lubczyka
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: Przyprawa w płynie Vegata Natur doda smaku różnorodnym potrawom. Użyj jej do zup,
sosów, dań mięsnych, dań warzywnych, ryb, sałatek. Idealna będzie do doprawienia marynaty do mięs lub marynaty do ryb.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu sodu, bez sztucznych barwników, sól morska

Twój Smak - Serek śmietankowy naturalny rodzinny 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 225 g
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek śmietankowy naturalny
Marka: Piątnica
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Nie zamrażać. Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C.
Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna
1004 kJ / 243 kcal
Tłuszcz
23,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone15,4 g
Węglowodany
3,0 g
w tym cukry
3,0 g
Białko
6,0 g
Sól
0,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: serek śmietankowy (mleko pasteryzowane i śmietana), sól, białka mleka
Pozostale informacje: Termizowany.
Informacje o dodatkach: Bez barwników. Bez zagęstników.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, bez barwników, bez zagęstników

House of Asia - Liście alg morskich Nori Sushi 6 listków
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g
Opis produktu: Nori to nie tylko sushi! Te prasowane wodorosty są niezbędnym składnikiem sushi oraz dodatkiem do orientalnych
potraw, sałatek i snacków. Od wieków mieszkańcy Japonii znają ich dobroczynne działanie. Zawierają duże ilości związków mineralnych,
witamin oraz aminokwasów niezbędnych do zachowania prawidłowej diety. Jak rozpoznać dobre gatunkowo nori? Im równiejsza struktura,
tym lepszy gatunek. Algi morskie to idealne urozmaicenie prawidłowo zbilansowanej diety. Wystarczy na około 60 sztuk sushi.
Marka standaryzowana: House of Asia
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Pochodzenie: Wyprodukowano w Korei Pd.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Korea (Republika Korei)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Listki prażonych alg morskich
Marka: House of Asia
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA!!!. W opakowaniu znajduje się torebka ze środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie nadaje się do

spożycia. Chronić przed dziećmi.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od słońca, w szczelnym opakowaniu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
wartość energetyczna
1683 kJ / 396 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
33 g
w tym cukry
0,0 g
białko
66 g
sól
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: prażone algi morskie Porphyra Yezoensis

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: lepsza jakość - wyjątkowy smak!, kuchnia japońska, do sushi i nie tylko
Dodatkowe informacje: www.decare.pl. ciekawostki i przepisy kuchni świata Zapraszamy!.

Pawełek - Baton advocat deserowy45g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 46 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pawełek

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Batonik z nadzieniem o smaku advocata w ciemnej czekoladzie.
Marka: E. Wedel
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol - nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży. . ZAWIERA ALKOHOL 2,4 %.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
1941 kJ
Energia
464 kcal
Tłuszcz
21 g
w tym kwasy nasycone
13 g
Węglowodany
59 g
w tym cukry
55 g
Błonnik
4,4 g
Białko
4,3 g
Sól
0,05 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). Wartość odżywcza 45 g
Produkt zawiera 1 porcję x 45 g.
873 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada DESEROWA 50 % (cukier, miazga KAKAOWA, KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz KAKAOWY,
tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY SOJOWE i E476, sól, aromat), cukier, MLEKO zagęszczone słodzone, tłuszcz roślinny
(palmowy), syrop glukozowy, spirytus (2,4 %), SERWATKA w proszku (z MLEKA), MLEKO odtłuszczone w proszku, tłuszcz
MLECZNY, aromaty, substancja utrzymująca wilgoć (inwertaza), emulgator (LECYTYNY SOJOWE), barwnik (kurkumina), Czekolada
DESEROWA: masa KAKAOWA minimum 50 %

Przechowywanie i stosowanie

Grześki - Mega. Wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie 48 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 50 g

Zalecenia dla alergikow: Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Zawiera,
Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Grześki
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie
Marka: Grześki
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Energia
2203 kJ / 527 kcal
Tłuszcz
30 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
18 g
Węglowodany
54 g
w tym cukry
32 g
Białko
9.9 g
Sól
0.25 g
Opakowanie zawiera 1 porcję.
48 g (w porcji)
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1057 kJ / 253 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada 30,9% (w tym 0,1% w kremie) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu,
tłuszcze roślinne (palmowy, shea) w zmiennych proporcjach, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: lecytyny (z SOI) i E476; aromat], mąka
PSZENNA, tłuszcz palmowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 2,9%, skrobia
ziemniaczana, emulgator: lecytyny (z SOI), substancje spulchniające: węglany sodu i węglany amonu, sól, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Winiary - Barszcz z grzankami 19g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 18 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Może
zawierać, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Barszcz czerwony instant z grzankami to pyszna, rozgrzewająca zupa. To uwielbiany przez Polaków smak tradycyjnej
zupy podawanej nie tylko od Święta. Barszcz czerwony instant od Winiary to pyszny pomysł na przekąskę w zabieganym dniu! Wsyp
zawartość saszetki do kubka, zalej gorącą wodą, dokładnie wymieszaj, poczekaj 3-4 minuty i gotowe! Spróbuj także innych zup instant od
Winiary, o dobrze nam znanych tradycyjnych smakach: pomidorowa, rosół z kury, grochowa, pieczarkowa czy żurek.
Marka standaryzowana: Winiary

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Barszcz z grzankami
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml
Wartość energetyczna
123 kJ
Wartość energetyczna
29 kcal
Tłuszcz
0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
5,9 g
w tym cukry
3,6 g
Błonnik
0,1 g
Białko
0,3 g
Sól
0,82 g
Opakowanie zawiera 1 porcję. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku Jeśli spożyjesz porcję: 1 kubek (200 ml) W 1 porcji
dziecka.
(200 ml)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 246 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, zagęszczony sok z buraka 22,9%, maltodekstryna, grzanki 12,5% (mąka PSZENNA, olej palmowy, sól, drożdże,
przeciwutleniacz: ekstrakty z rozmarynu), sól, kwas (kwas cytrynowy), ekstrakt drożdży, aromaty, olej słonecznikowy, przyprawy, zioła,
suszony chrzan
Pozostale informacje: Jeśli spożyjesz porcję: 1 kubek energia 246 kJ 58 kcal 3%*, RWS* dla osoby dorosłej, w 100 ml: 123 kJ/29 kcal,
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania, Zawartość opakowania wsyp do kubka. Zalej 200 ml wrzącej wody, dokładnie
wymieszaj. Produkt jest gotowy do spożycia po 3-4 minutach.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Gulasz wołowy extra 400g MAP
Opis Produktu
Opis produktu: Produkcja własna
Pochodzenie: Polska
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 4 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gulasz wołowy extra

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do +4'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wołowe bez kości
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Galbani - Ser mozzarella w zalewie 125g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 222 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Galbani
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Cyfra (-1-) lub (-2-) przy terminie przydatności do spożycia oznacza znak weterynaryjny zakładu produkcyjnego: -1Wyprodukowano we Włoszech, -2- Wyprodukowano w Czechach
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Mozzarella niedojrzewający w zalewie.
Marka: Galbani
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4?C do +7?C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
989 kJ / 238 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone13 g
Węglowodany
2,0 g
w tym cukry
1,0 g
Białko
17 g
Sól
0,70 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, podpuszczka, składniki zalewy: woda, sól

Przechowywanie i stosowanie

Black - Gazowany napój energetyzujący 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1068 g

Marka standaryzowana: Black
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyzujący z dodatkiem witamin (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6,
witamina B12).
Marka: Black
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg/100 ml).
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie zamrażać. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po
otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
180 kJ/ 42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
9,9 g
w tym cukry
9,9 g
Białko
0g
Sól
0,18 g
Niacyna
7,0 mg (44%*)
Kwas pantotenowy
1,98 mg (33%*)
Witamina B6
0,7 mg (50%*)
Witamina B12
0,5 µg (20%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, kwas: kwas cytrynowy, DWUTLENEK węgla, tauryna (0,35%), regulator kwasowości: cytryniany sodu, aromat,
kofeina (0,03%), barwniki: E 150d, RYBOFLAWINY, witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12, substancje

KONSERWUJĄCE: benzoesan sodu, sorbinian potasu

Przechowywanie i stosowanie

Galbani - Ser włoski ricotta serwatkowy miękki niedojrzewający
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 276 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Galbani
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano we Włoszech (składniki mleczne pochodzą z UE)
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ricotta - ser serwatkowy, niedojrzewający.
Marka: Galbani
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
682 kJ
Wartość energetyczna
164 kcal
Tłuszcz
12 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,3 g
Węglowodany
6,0 g
w tym cukry
4,5 g
Białko
8,0 g
Sól
0,40 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowana SERWATKA, ŚMIETANKA (z SERWATKI), ŚMIETANKA (z MLEKA), sól, regulatory kwasowości: kwas
MLEKOWY, kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Skiba - Szynka do wędzenia i pieczenia - produkt ważony, opak ok. 1.3kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, GORCZYCĘ, GLUTEN i MLEKO łącznie z LAKTOZĄ

Opis produktu: Zrób to sam
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny wieprzowy z dodatkiem wody, soli i przypraw, przesznurowany, do spożycia po
obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt do spożycia po obróbce cieplnej. Sznurek oraz wkład absorpcyjny nie nadaje się do spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wędzenie: Produkt wyjąć z opakowania, zawiesić na kijkach wędzarniczych i pozostawić w temperaturze pokojowej na
około 2-3 godziny do obeschnięcia powierzchni. Wkładać do rozgrzanej wędzarni (temperatura 50°C do 60°C bez zadymienia), suszyć do
wysuszenia powierzchni produktu (około 45-60 minut). Po wyjęciu z wędzarni parzyć wędzonki w wodzie w temperaturze 80°C do
uzyskania 72°C wewnątrz produktu (przy masie około 2 kg czas parzenia około 2 godzin)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szynka do wędzenia i pieczenia
Marka: Skiba
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 4°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
625 kJ/ 150 Kcal
Tłuszcz
9g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,4 g
Węglowodany
1,2 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
16 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Szynka wieprzowa bez kości 84%, woda, sól, EKSTRAKTY przypraw, syrop glukozowy, aromat (zawiera SELER),
EKSTRAKT drożdży, glukoza, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, liść laurowy 0,1%, sproszkowana acerola
Przygotowanie i stosowanie: Parzenie/zapiekanie: Po wyjęciu z opakowania parzyć wędzonki w wodzie w temperaturze 80°C do
uzyskania 72°C wewnątrz produktu (przy masie około 2 kg czas parzenia około 2 godzin). Zapiekanie: Pieczenie w piekarniku w
temperaturze 180°C (około 15-20 minut)

Przechowywanie i stosowanie

Skiba - Karkówka do wędzenia i pieczenia - produkt ważony, opak ok. 1.35kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, GORCZYCĘ, GLUTEN i MLEKO łącznie z LAKTOZĄ

Opis produktu: Zrób to sam
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny wieprzowy z dodatkiem wody, soli i przypraw, przesznurowany, do spożycia po
obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt do spożycia po obróbce cieplnej. Sznurek oraz wkład absorpcyjny nie nadaje się do spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wędzenie: Produkt wyjąć z opakowania, zawiesić na kijkach wędzarniczych i pozostawić w temperaturze pokojowej na
około 2-3 godziny do obeschnięcia powierzchni. Wkładać do rozgrzanej wędzarni (temperatura 50°C do 60°C bez zadymienia), suszyć do
wysuszenia powierzchni produktu (około 45-60 minut). Po wyjęciu z wędzarni parzyć wędzonki w wodzie w temperaturze 80°C do
uzyskania 72°C wewnątrz produktu (przy masie około 2 kg czas parzenia około 2 godzin)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karkówka do wędzenia i pieczenia
Marka: Skiba
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 4°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
867 kJ/ 209 Kcal
Tłuszcz
16 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,5 g
Węglowodany
1,2 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
15 g

Sól

1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Karkówka wieprzowa bez kości 90%, woda, sól, EKSTRAKTY przypraw, syrop glukozowy, aromat (zawiera SELER),
EKSTRAKT drożdży, glukoza, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, liść laurowy 0,1%, sproszkowana acerola
Przygotowanie i stosowanie: Parzenie/zapiekanie: Po wyjęciu z opakowania parzyć wędzonki w wodzie w temperaturze 80°C do
uzyskania 72°C wewnątrz produktu (przy masie około 2 kg czas parzenia około 2 godzin). Zapiekanie: Pieczenie w piekarniku w
temperaturze 180°C (około 15-20 minut)

Przechowywanie i stosowanie

Skiba - Schab do wędzenia i pieczenia - produkt ważony, opak ok. 1.25kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, GORCZYCĘ, GLUTEN i MLEKO łącznie z LAKTOZĄ

Opis produktu: Zrób to sam
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny wieprzowy z dodatkiem wody, soli i przypraw, przesznurowany, do spożycia po
obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt do spożycia po obróbce cieplnej. Sznurek oraz wkład absorpcyjny nie nadaje się do spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wędzenie: Produkt wyjąć z opakowania, zawiesić na kijkach wędzarniczych i pozostawić w temperaturze pokojowej na
około 2-3 godziny do obeschnięcia powierzchni. Wkładać do rozgrzanej wędzarni (temperatura 50°C do 60°C bez zadymienia), suszyć do
wysuszenia powierzchni produktu (około 45-60 minut). Po wyjęciu z wędzarni parzyć wędzonki w wodzie w temperaturze 80°C do
uzyskania 72°C wewnątrz produktu (przy masie około 2 kg czas parzenia około 2 godzin)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Schab do wędzenia i pieczenia
Marka: Skiba
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 4°C
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
512 kJ/ 122 Kcal

Tłuszcz
5,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
Węglowodany
1g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
18 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Schab wieprzowy bez kości 87%, woda, sól, EKSTRAKTY przypraw, syrop glukozowy, aromat (zawiera SELER),
EKSTRAKT drożdży, glukoza, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, liść laurowy 0,1%, sproszkowana acerola
Przygotowanie i stosowanie: Parzenie/zapiekanie: Po wyjęciu z opakowania parzyć wędzonki w wodzie w temperaturze 80°C do
uzyskania 72°C wewnątrz produktu (przy masie około 2 kg czas parzenia około 2 godzin). Zapiekanie: Pieczenie w piekarniku w
temperaturze 180°C (około 15-20 minut)

Przechowywanie i stosowanie

Skiba - Boczek do wędzenia i pieczenia - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, GORCZYCĘ, GLUTEN i MLEKO łącznie z LAKTOZĄ

Opis produktu: Zrób to sam
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny wieprzowy z dodatkiem wody, soli i przypraw, przesznurowany, do spożycia po
obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt do spożycia po obróbce cieplnej. Sznurek oraz wkład absorpcyjny nie nadaje się do spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wędzenie: Produkt wyjąć z opakowania, zawiesić na kijkach wędzarniczych i pozostawić w temperaturze pokojowej na
około 2-3 godziny do obeschnięcia powierzchni. Wkładać do rozgrzanej wędzarni (temperatura 50°C do 60°C bez zadymienia), suszyć do
wysuszenia powierzchni produktu (około 45-60 minut). Po wyjęciu z wędzarni parzyć wędzonki w wodzie w temperaturze 80°C do
uzyskania 72°C wewnątrz produktu (przy masie około 2 kg czas parzenia około 2 godzin)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boczek do wędzenia i pieczenia
Marka: Skiba

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 4°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1328 kJ/ 321 Kcal
Tłuszcz
29 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
1g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
14 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Boczek wieprzowy bez kości 87%, woda, sól, EKSTRAKTY przypraw, syrop glukozowy, aromat (zawiera SELER),
EKSTRAKT drożdży, glukoza, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, liść laurowy 0,1%, sproszkowana acerola
Przygotowanie i stosowanie: Parzenie/zapiekanie: Po wyjęciu z opakowania parzyć wędzonki w wodzie w temperaturze 80°C do
uzyskania 72°C wewnątrz produktu (przy masie około 2 kg czas parzenia około 2 godzin). Zapiekanie: Pieczenie w piekarniku w
temperaturze 180°C (około 15-20 minut)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kotlet ze schabu rozbity b/k map 400g - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Schab wieprzowy bez kości, bez skóry w plastrach, rozklepany, schłodzony. Pakowane w atmosferze ochronnej

Warunki przechowywania: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kotlet ze schabu rozbity
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od 0°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Auchan - Folia aluminiowa 20 m.
Opis Produktu
Opis produktu: Wysoka wytrzymałość. Wielofunkcyjna.
Rozszerzona nazwa produktu: Folia aluminiowa w rolce
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Folia aluminiowa 20 m
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z jakimikolwiek kwaśnymi lub słonymi produktami spożywczymi. Nie używać do
przykrywania naczyć metalowych. Nie używać w kuchence mikrofalowej. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Torba termoizolacyjna. na mrożonki. świeże 1 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Do utrzymania zimna lub ciepła do 1 godziny
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Torba termoizolacyjna wielokrotnego użytku

Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Założenie torby na głowę grozi uduszeniem
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostęnym dla dzieci

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Elovena - Płatki owsiane bezglutenowe 500 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 536 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Owies - Zawiera

Opis produktu: Produkt znany pod marką Provena.
Marka standaryzowana: Elovena
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Gluten Free
Pochodzenie: Finlandia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Finlandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki owsiane bezglutenowe.
Marka: Elovena
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym.
Wartości odżywcze
100 g
Energia
1557 kJ/370 kcal
Tłuszcz
8g
w tym kwasy nasycone
1,6 g
Węglowodany
55 g
w tym cukry
1,2 g
Błonnik
11 g
Białko
14 g
Sól
0g
Tiamina
0,4 mg (36%*)
Magnez
130 mg (35%*)
Żelazo
5,1 mg (36%*)
Cynk
3,2 mg (32%*)
Opakowanie zawiera ok. 12 porcji produktu. 1 porcja (40 g)
* referencyjna wartość spożycia
623 kJ/148 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: bezglutenowe płatki z pełnego ziarna OWSA
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa FI-003-037,

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sałatka z selera marynowanego 270g.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyc w ciągu 3 dni

Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyc po odsączeniu zalewy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sałatka z selera. Seler krojony marynowany. Produkt pasteryzowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
179 kJ/ 43 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
6,4 g
- w tym cukry
3,2 g
Białko
1,6 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SELER krojony, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

Cykoria - Chipsy Jabcusie jabłkowe 40g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 46 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, Zboża zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYVĘ - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Dzięki specjalnemu procesowi obróbki chipsy jabłkowe są wyjątkowo chrupkie i kruche. Można je spożywać
bezpośrednio lub mieszając z jogurtem, muesli.
Marka standaryzowana: Cykoria
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy jabłkowe suszone
Marka: Cykoria
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze Średnia wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna 1497 kJ / 354 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kw. tł. nasycone<0,1 g
Węglowodany
80 g
w tym cukry
75 g
Błonnik
12 g
Białko
1,5 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: jabłka, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas L-askorbinowy
Przygotowanie i stosowanie: Ważne!, Spożyć bezpośrednio po otwarciu opakowania,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku tłuszczu, nie zawiera konserwantów

Dodatkowe informacje: Doskonała kuchnia.

Auchan - Ajvar łagodny 195 g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Pasta warzywna z czerwonej papryki i bakłażana, łagodna. Produkt sterylizowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Bułgarii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ajvar łagodny
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
275 kJ/ 66 Kcal
Tłuszcz
3,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
6,1 g
- w tym cukry
4,9 g
Białko
1,2 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: papryka czerwona 76,9%, bakłażan 13,3%, cukier, olej słonecznikowy, ostra papryka pepperoni, sól, regulatory kwasowości
(kwas octowy, kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ajvar pikantny 195 g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Pasta warzywna z czerwonej papryki i bakłażana, pikantna. Produkt sterylizowany

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Bułgarii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ajvar pikantny
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
272 kJ/ 65 Kcal
Tłuszcz
3,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
6,1 g
- w tym cukry
4,7 g
Białko
1,3 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: papryka czerwona 74,9%, bakłażan 13,3%, ostra papryka pepperoni 4,3%, cukier, olej słonecznikowy, sól, regulatory
kwasowości (kwas octowy, kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

Kraina Vege - Yogurto vege wiśnia-banan 250g
Opis Produktu
Opis produktu: 4 x z wołowiną, 4 x z kurczakiem. Felix Fantastic to gama smakowitych posiłków specjalnie przygotowanych z delikatnych mięsnych
kawałków w soczystej galaretce, które wyglądają i pachną mięsem tak, jak jedzenie, które mógłbyś przygotować sam. A to nie wszystko!. Każda receptura jest
źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych Omega 6 i zawiera właściwą kompozycję zbilansowanych składników mineralnych i witamin, aby w 100%
zaspokoić dzienne potrzeby Twojego kota. Proszę zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi podawania karmy. Źródłem kwasów tłuszczowych Omega 6. Zawierają
prawidłową kombinację składników mineralnych i witamin, aby w 100% zaspokoić dzienne potrzeby Twojego pupila. Proszę zapoznać się z zaleceniami
dotyczącymi podawania karmy.

Podmarka: Felix Fantastic

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów
Marka: Purina
Dodatki: Bez dodatku sztucznych aromatów. Bez dodatku sztucznych konserwantów. Bez dodatku sztucznych barwników.
Przechowywanie: Zamkniętą saszetkę należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
składniki analityczne:
Wilgotność
80%
Białko
13%
oleje i tłuszcze surowe
3%
Popiół surowy
2,2%
Włókno surowe
0,5%
Kwas linolowy (omega 6):
0,2%
Dodatki dietetyczne:
IU/kg:
Witamina A
1490
Witamina D3
230
Witamina E
17
mg/kg:
Fe (E1):
10
I (E2):
0,3
Cu (E4):
0,9
Mn (E5):
2
Zn (E6):
10
Dodatki technologiczne: / mg/kgmg/kg

E499

2650

Zdrowie i styl życia
Skladniki: z wołowiną:, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% wołowiny), roślinne ekstrakty białkowe, ryby i produkty
rybne, składniki mineralne, cukry, z kurczakiem:, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% kurczaka), roślinne ekstrakty
białkowe, ryby i produkty rybne, składniki mineralne, cukry
Zawartosc opakowania: 8 saszetek po 100 g - 800 g
Przygotowanie i stosowanie: Zalecane podawanie: Dorosłemu kotu ważącemu około 4 kg, zaleca się podawanie około 3 do 4 saszetek w
ciągu dnia, przynajmniej w 2 osobnych posiłkach. Podane normy ilości karmy dla kotów dorosłych odnoszą się do zwierząt umiarkowanie
aktywnych w normalnej temperaturze otoczenia. Indywidualne zapotrzebowania różnią się, a ilość podawanej karmy powinna być tak
dostosowana, aby utrzymać szczupłą sylwetkę i prawidłową masę ciała Twojego kota. Podawaj karmę o temperaturze pokojowej. Zapewnij
kotu stały dostęp do czystej, świeżej wody do picia.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada mleczna 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN (PSZENICA, JĘCZMIEŃ), ORZESZKI LASKOWE, MIGDAŁY, ORZECHY
LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2150 kJ/ 514 Kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
Węglowodany
61 g
- w tym cukry
59 g

Błonnik
Białko
Sól

2,6 g
5,8 g
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, serwatka (z MLEKA) w proszku, MLEKO w proszku
odtłuszczone, tłuszcz MLECZNY, emulgator (lecytyny z SOI, E476), aromat
Sklad produktu: Masa kakaowa minimum 30%. Masa mleczna minimum 14%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada mleczna z orzechami arachidowymi 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN (PSZENICA, JĘCZMIEŃ), ORZESZKI LASKOWE, MIGDAŁY, ORZECHY
NERKOWCA

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z orzechami arachidowymi
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2225 kJ/ 533 Kcal
Tłuszcz
31 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
49 g
Błonnik
3,5 g
Białko
9,8 g

Sól

0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, ORZECHY ARACHIDOWE 20%, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, serwatka (z
MLEKA) w proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, tłuszcz MLECZNY, emulgator (lecytyny z SOI, E476), aromat
Sklad produktu: Masa kakaowa minimum 30%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN (PSZENICA, JĘCZMIEŃ), ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY,
ORZECHY NERKOWCA

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi 23%
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2333 kJ/ 560 Kcal
Tłuszcz
37 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
47 g
- w tym cukry
46 g
Błonnik
3,4 g
Białko
7,5 g
Sól
0,21 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Cukier, ORZECHY LASKOWE 23%, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, miazga kakaowa, serwatka (z MLEKA) w
proszku, emulgator (lecytyny z SOI), ekstrakt wanilii
Sklad produktu: Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 30%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada biała 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN (PSZENICA, JĘCZMIEŃ), ORZESZKI LASKOWE, MIGDAŁY, ORZECHY
LASKOWE, ORZECHY NERKOWCA

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada biała
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2224 kJ/ 532 Kcal
Tłuszcz
30 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
61 g
- w tym cukry
61 g
Białko
4,9 g
Sól
0,37 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, serwatka (z MLEKA) w proszku, tłuszcz MLECZNY, emulgator
(lecytyny z SOI, E476), aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Szparagi zielone całe 330g.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szparagi zielone w zalewie. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
92 kJ/ 22 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
1,3 g
- w tym cukry
0,7 g
Błonnik
2g
Białko
2,1 g
Sól
0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Szparagi zielone, woda, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

ONE TWO FUN - Pluszak Bóbr Julek 28 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Z Julkiem Bobrem doceniamy bohaterów i wspieramy dzieci. Miniony rok nie był łatwy - świat opanował pandemia i wtedy pojawili się Oni
- bohaterowie dnia codziennego, których wraz z bobrem Julkiem pragniemy docenić! Dlatego bóbr Julek powraca do sklepów Auchan ubrany w strój
strażaka, policjanta, lekarza oraz pracownika sklepu. Z Julkiem bobrem dziel się dobrem! To już kolejna edycja akcji charytatywnej Auchan z bobrem
Julkiem. Pandemia wpłynęła negatywnie na stan emocjonalny dzieci i młodzieży, dlatego w tym roku celem jest wsparcie 116 111 - telefonu zaufania dla
dzieci i młodzieży, który od 13 lat prowadzony jest przez FUNDACJĘ DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ.

Rozszerzona nazwa produktu: Przyłącz się do naszej akcji. Każdy zakupiony Bóbr Julek to przekazana kwota fundacji DAJEMY
DZIECIOM SIŁĘ na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Uzytkowanie i przechowywanie: Informacje zawarte na etykiecie mogą być w przyszłości użyteczne, koniecznie zachować
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pluszak "Bóbr Julek"
Marka: One Two Fun
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Jeżeli zabawka posiada plastikowe sznurki, należy je usunąć przed wręczeniem zabawki dziecku

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Makaron tagliatelle 300 g
Opis Produktu
Opis produktu: Półprodukt garmażeryjny, gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Przygotowanie: Zanurz makaron w dużej objętości gorącej, osolonej wody. Gotuj przez 2 minuty we wrzącej wodzie, od czasu do czasu
mieszając. Odcedź makaron i podawaj z ulubionymi dodatkami

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron tagliatelle ze świeżymi jajami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 0-4'C i spożyć niezwłocznie po otwarciu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1220 kJ/ 288 Kcal
Tłuszcz
2,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
1,4 g
Białko
11 g
Sól
0,07 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Semolina z PSZENICY durum, świeże JAJA 18%, woda

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Salsa pomidorowa pikantna 315g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zawiera GORCZYCĘ

Podmarka: Slasa hot
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Belgii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos pomidorowy o pikantnym posmaku
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
185 kJ/ 144 Kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
9,5 g
- w tym cukry
6,5 g
Błonnik
0,9 g
Białko
0,8 g
Sól
1,75 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomidory 32%, woda, papryka zielona, cebula, cukier, przecier pomidorowy, ocet spirytusowy, skrobia ryżowa, sól
przyprawy(w tym pieprz cayanne 0,65%, GORCZYCĘ), aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Chleb na miodzie ze sliwką 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 264 g

Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Żyto - Zawiera, Sezam Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Oskroba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb żytni z miodem i śliwkami - razowy, krojony
Marka: Oskroba
Dodatki: Dodatki - Zawiera, Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna
1115 kJ / 263 kcal
Tłuszcz
1,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
54 g
w tym cukry
18 g
Białko
5,2 g
Sól
0,98 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ŻYTNIA razowa 31,9%, woda, zakwas ŻYTNI 26% (mąka ŻYTNIA razowa 13%, woda), śliwka kandyzowana 16,4%,
mąa żytnia 8%, miód naturalny 1,2%, sól, miód 0,3%
Pozostale informacje: Jedna kromka (około 50 g) zawiera: energia 558 kJ 132 kcal 7%*, tłuszcz 0,9 g 1%*, kw. tł. nasycone 0,2 g 1%*,
cukry 9 g 10%*, sól 0,49 g 10%*, *% RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Informacje o dodatkach: bez dodatku drożdży, bez polepszaczy.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na naturalnym zakwasie, bez dodatku drożdży, bez polepszaczy, bez substancji konserwujących

Stefanek - Sok z kapusty kwaszonej 500 ml
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok z kapusty kwaszonej
Marka: Stefanek
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +15'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
53 kJ/ 13 Kcal
Tłuszcz
0,13 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
1,75 g
- w tym cukry
<0,6 g
Białko
1,1 g
Sól
1,43 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok z kapusty kwaszonej, środek KONSERWUJĄCY (kwas sorbowy)

Przechowywanie i stosowanie

ALMETTE ZIOLA B/LAKT.150G Serek twarogowy z ziołami bez laktozy
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 166 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Almette
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla osób z nietolerancją laktozy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puszysty serek twarogowy bez laktozy. Spulchniony azotem, pasteryzowany.
Marka: Almette
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1068 kJ/ 259 kcal
Tłuszcz
25 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
17 g
Węglowodany
2,3 g
w tym cukry
2,3 g
Białko
6,1 g
Sól
0,79 g
Zawartość laktozy <0,01 g w 100 g produktu. w porcji (15 g)
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. 160 kJ/ 39 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, zioła, cebula, czosnek, sól, BIAŁKA MLEKA, naturalne aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: polskie mleko, bez zagęstników, bez barwników, bez konserwantów, bez laktozy

Almette - Serek twarogowy śmietankowy bez laktozy 150 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Almette
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla osób z nietolerancją laktozy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puszysty serek twarogowy bez laktozy. Spulchniony azotem, pasteryzowany.
Marka: Almette
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1073 kJ/ 260 kcal
Tłuszcz
25 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
17 g
Węglowodany
2,4 g
w tym cukry
2,3 g
Białko
6,3 g
Sól
0,78 g
Zawartość laktozy <0,01 g w 100 g produktu. w porcji (15 g)
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. 161 kJ/ 39 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, sól, BIAŁKA MLEKA

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: polskie mleko, bez zagęstników, bez barwników, bez konserwantów, bez laktozy

Bambi - Płyn do płukania 1 l
Opis Produktu
Opis produktu: Przeznaczony do płukania bielizny osobistej i pościelowej, ręczników oraz ubranek z włókien naturalnych i sztucznych
dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia. Zastosowany do płukania: zwiększa miękkość i puszystość; nadaje przyjemny, delikatny zapach,
zapobiega elektryzowaniu sie, ułatwia prasowanie.
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zastosowany do ostatniego płukania: Zwiększa miękkość i puszystość. Nadaje przyjemny, delikatny zapach. Zapobiega
elektryzowaniu się. Ułatwia prasowanie.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do płukania bielizny i ubranek niemowlęcych i dziecięcych
Marka: Bambi
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed mrozem. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy
pokazać pojemnik lub etykietę.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% kationowy środek powierzchniowo czynny, kompozycja zapachowa(Benzyl salicylate, hexyl cinnamal, linalool).

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Guacamole sos na bazie awokado 300 g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć maksymalnie w ciągu 3 dni

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos guacamole. Sos na bazie awokado
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
516 kJ/ 124 Kcal
Tłuszcz
9,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
Węglowodany
8,5 g
- w tym cukry
3,5 g
Błonnik
0,8 g
Białko
0,8 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, awokado 14%, cebula 5,9%, zielony pieprz, pomidory 5,4%, mascarpone (ŚMIETANA (MLEKO), MLEKO, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), ŚMIETANA (MLEKO), olej rzepakowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, cukier, papryka zielona,
papryka czerwona 1,1%, sól, papryczki jalapeno, regulator kwasowości (kwas MLEKOWY), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy),
skoncentorwany sok z cytryny, przyprawy, emulgator (monoacetylowinowe i diacetylowinowe estry mono i diglicerydów kwasów
tłuszczowych), stabilizatory (guma ksantanowa, guma guar), barwnik (karotenoidy), liść kolendry, regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), natka z pietruszki, barwniki (kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin), czosnek w proszku

Przechowywanie i stosowanie

Dobra Kaloria - Roślinne mielone a la Wołowe 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 174 g

Zalecenia dla alergikow: PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Co dobrego w mielonym. Białko. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz masy mięśniowej. Powyższe efekty
zdrowotne można osiągnąć spożywając co najmniej 50 g produktu dziennie. Znaczenie ma także zrównoważony sposób odżywiania i
zdrowy tryb życia. Produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian.
Marka standaryzowana: Dobra Kaloria
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8
Uzytkowanie i przechowywanie: Gotowe do spożycia
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Na patelni. Czas: 5 minut. Mieszając na patelni z rozgrzanym olejem. W takiej formie
możesz dodać do gotowego sosu, wymieszać z ulubionymi dodatkami, użyć jako farszu do warzyw i pierogów. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Farsz roślinny a la mięso mielone wołowe.
Marka: Dobra Kaloria
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 0-8°C. Spożyć w ciągu 24 godzin po otwarciu opakowania.
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna
966 kJ (231 kcal)
tłuszcz
12 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
węglowodany
9,2 g
w tym cukry
0,8 g
błonnik
1,1 g
białko
21 g
sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, teksturowane BIAŁKO PSZENICY (BIAŁKO PSZENNE, mąka PSZENNA), olej rzepakowy, aromaty naturalne,
cebula suszona, sól, pieprz czarny mielony

Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej,
Przygotowanie i stosowanie: Gotowe do spożycia - najlepsze na ciepło, Polecamy do: spaghetti, lasagny, gołąbków, sosów, do
nadziewania pierogów i warzyw.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: smak bez mięsa, 100% natury, 21% białka, bez dodatku konserwantów, barwników, glutaminianu, fosforanów, bez soi, do 80%
tacki z recyklingu
Dodatkowe informacje: Więcej przepisów znajdziesz na: . www.dobrakaloria.pl. Chcesz nam coś przekazać. Znajdź nas:.
Facebook/dobrakaloria. Instagram/dobrakaloria. halo@dobrakaloria.pl. dobrakaloria.pl.

Dobra Kaloria - Roślinny gyros a la kurczak 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 176 g
Zalecenia dla alergikow: GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Nie zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Co dobrego w gyrosie. Białko. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz masy mięśniowej. Powyższe efekty zdrowotne
można osiągnąć spożywając co najmniej 50 g produktu dziennie. Znaczenie ma także zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb
życia. Produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian.
Marka standaryzowana: Dobra Kaloria
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8
Uzytkowanie i przechowywanie: Gotowe do spożycia
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Jak przyrządzić. Przed przygotowaniem należy wyjąć produkt z opakowania.
Gotowy do spożycia najlepszy na ciepło. Od postaci schłodzonej. Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Mikrofalówka. czas: 1 minuta moc
800 W. Od postaci schłodzonej. Piec w piekarniku. Piekarnik. czas: 10 minut termoobieg temperatura 180°C. Od postaci schłodzonej.
Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia. czas: 5 minut:. - 2 min. smażyć na oleju. - 3 min. dusić pod przykryciem dodając 2 łyżki wody. Od
postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Roślinny gyros a la kurczak.
Marka: Dobra Kaloria
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 0-8°C. Spożyć w ciągu 24 godzin po otwarciu opakowania.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza 100 g

Wartość energetyczna
1057 kJ/253 kcal
Tłuszcz
13 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
9,8 g
w tym cukry
1,1 g
Błonnik
1,6 g
Białko
24 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, teksturowane BIAŁKO PSZENICY (BIAŁKO PSZENNE, mąka PSZENNA), olej rzepakowy, naturalne aromaty,
papryka suszona, kolendra, kmin rzymski, czosnek suszony, papryka chili suszona, kurkuma, koper WŁOSKI, cynamon, goździki, imbir
suszony, kminek, sól
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Polecamy do: tortilli, pity, sałatek i sosów.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: smak bez mięsa, 100% natury 24 % białka, bez dodatku konserwantów, barwników, glutaminianu sodu, bez soi, nr 1 najlepszy
roślinny produkt roku 2020 roślinniejemy
Dodatkowe informacje: Chcesz nam coś przekazać. Facebook/dobrakaloria. Instagram/dobrakaloria. halo@dobrakaloria.pl. dobrakaloria.pl.
Zmieńmy razem świat na lepszy. Hodowla zwierząt odpowiada za emisję 18 % gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka.
Wybierając roślinne posiłki zmniejszasz emisję CO2 do atmosfery oraz ograniczasz zużycie energii i wody. Przyszłość planety to rośliny!.

)PRZYSMAK D/K STICKS 30G AUCHAN MP
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN (z PSZENICY), SKORUPIAKI, MIĘCZAKI, SELER, GORCZYCĘ,
nasiona SEZAMU, ORZESZKI ARACHIDOWE, SOJĘ, PIROSIARCZYN SODU
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Krojone, marynowane filety ze śledzia atlantyckiego bez skóry, w sosie chrzanowym z żurawiną. Zawiera
cukier i substancję słodzącą
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Śledź w sosie chrzanowym z żurawiną
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1134 kJ/ 272 Kcal
Tłuszcz
28 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g
Węglowodany
8,9 g
- w tym cukry
7,6 g
Białko
7,7 g
Sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY ze ŚLEDZIA atlantyckiego bez skóry 45% (Clupea harengus. Złowione z Północno Wschodnim Atlantyku, obszar
połowu: FAO 27, podobszar: Morze Północne, Wody Islandii i Wysp Owczych. Narzędzia połowowe: włoki, sieci okrążające i podrywki),
woda, olej rzepakowy, ŚMIETANKA UHT (z MLEKA) 10%, proszek JOGURTOWY (z MLEKA), cebula, chrzan tarty 6%, żurawina
suszona 2%, ocet spirytusowy, cukier, jabłko suszone, skrobia modyfikowana kukurydziana, sól, ŻÓŁTKA JAJ w proszku, glukoza,
stabilizatory (guma ksantanowa, guma guar), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas octowy), substancje KONSERWUJĄCE
(benzoesan sodu, sorbinian potasu), suszona nać pietruszki, substancja słodząca (sacharyny)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mix oliwek w zalewie 340/220 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera SIARCZYNY

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 4 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: W niskiej temperaturze olej może zamarznąć tworząc biały osad, który znika w temperaturze pokojowej
i nie wpływa na jakość produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka oliwek, aromatyzowana, w zalewie. produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać fragmenty pestek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
686 kJ/ 167 Kcal
Tłuszcz
16 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2 g
Węglowodany
0,7 g
- w tym cukry
0,3 g
Błonnik
5,6 g
Białko
2,3 g
Sól
5,95 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kandyzowane łamane zielone oliwki (z Maroka/ Hiszpanii) 26%, woda, pokrojone obrotowe oliwki (z Maroka/ Hiszpanii)
10%, małe naturalne czarne oliwki (z Hiszpanii) 10%, cebula 6%, czerwona papryka 5%, sól, ŁUBIN 4%, olej rzepakowy, zioła
prowansalskie 0,5%, naturalny aromat, regulator kwasowości (kwas MLEKOWY i kwas cytrynowy), przeciwutleniacz (kwas
askorbinowy)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Śledź w sosie wasabi 180g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN (z PSZENICY), SKORUPIAKI, MIĘCZAKI, SOJĘ, nasiona SEZAMU, GORCZYCĘ, SELER,
ORZESZKI ARACHIDOWE

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Krojone, marynowane filety ze śledzia atlantyckiego bez skóry, w sosie z dodatkiem pasty wasabi.
Zawiera cukier i substancję słodzącą
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śledź w sosie z wasabi
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1047 kJ/ 252 Kcal
Tłuszcz
28 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g
Węglowodany
8,9 g
- w tym cukry
6,1 g
Białko
7,4 g
Sól
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY ze ŚLEDZIA atlantyckiego bez skóry 45% (Clupea harengus. Złowione z Północno Wschodnim Atlantyku, obszar
połowu: FAO 27, podobszar: Morze Północne, Wody Islandii i Wysp Owczych. Narzędzia połowowe: włoki, sieci okrążające i podrywki),
woda, olej rzepakowy, ŚMIETANKA UHT (z MLEKA) 10%, proszek JOGURTOWY (z MLEKA), chrzan tarty 5,7%, EKSTRAKT z
alg morskich, cebula, ocet spirytusowy, cukier, jabłko suszone, skrobia modyfikowana kukurydziana, sól, ŻÓŁTKA JAJ w proszku,
regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas octowy), glukoza stabilizatory (guma ksantanowa, guma guar), substancje
KONSERWUJĄCE (benzoesan sodu, sorbinian potasu), suszona nać pietruszki, przyprawy, substancja słodząca (sacharyny), pasta wasabi
0,02%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Oliwki greckie czarne 235 g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Czarne oliwki w oleju. produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać fragmenty pestek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1422 kJ/ 345 Kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,6 g
Węglowodany
4,6 g
- w tym cukry
0,6 g
Błonnik
6,7 g
Białko
1,9 g
Sól
5,95 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czarne oliwki (kraj pochodzenia Maroko), sól, olej rzepakowy, regulator kwasowości (kwas MLEKOWY), substancja
KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Regal Stick z jagnięciną 6 x 5 g.
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Karma uzupełniająca dla dorosłych kotów i kociąt w wieku co najmniej 4 miesięcy, bez wybarwienia

Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowanie stick zużyj w ciągu 48 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: pamiętaj, aby Twój kot miał zawsze dostęp do świeżej wody do picia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech
Przygotowanie: Dawkowanie: W przypadku kota w wieku od 4 miesięcy do roku, w normalnej aktywności, podawać połowę stick'a
dziennie. Dorosłemu kotu, w normalnej aktywności, podawać 1 stick dziennie

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Dorosły/ Junior Regal Stick z jagnięciną
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Białko surowe
34%
Włókno surowe
2%
Tłuszcz surowy
20%
Popiół surowy
5,5%
Wilgotność
27%
Dodatki technologicznePrzeciwutleniacze, konserwanty
Dodatki dietetyczne Na 1 kg
Witamina A
5000 j.m.
Witamina D3
500 j.m.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 85% (jagnięcina minimum 14%), ZBOŻA, drożdże, cukry, substancje mineralne,
produkty pochodzenia roślinnego
Zawartosc opakowania: 6 x 5 g

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ryż biały długoziarnisty tajski 500g.
Opis Produktu
Pochodzenie: Kraj pochodzenia ryżu: Tajlandia

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Zagotuj dużą ilość osolonej wody (4 miarki wody na 1 miarkę ryżu). Wsypać ryż i gotować około 10 do 12 minut.
Odcedzić i podawać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ryż biały długoziarnisty
Marka: Produkt marki Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1459 kJ/ 344 Kcal
Tłuszcz
0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
0,2 g
Błonnik
1,5 g
Białko
7g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ryż biały długoziarnisty (kraj pochodzenia Tajlandia)

Przechowywanie i stosowanie

Nutella - Krem z orzechami laskowymi i kakao 350g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 566 g

Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Nutella
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Szablon do dekoracji ciastek: Wyprodukowano w Niemczech.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 24, Maks. temp. °C - 18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krem do smarowania z orzechami laskowymi i kakao.
Marka: Nutella
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: SZABLON DO DEKORACJI CIASTEK:. Ostrzeżenie: szablon to nie zabawka. Do użytku pod
bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (kJ/kcal)
2252/539
Tłuszcz (g)
30,9
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)
10,6
Węglowodany (g)
57,5
w tym cukry (g)
56,3
Białko (g)
6,3
Sól (g)
0,107
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) Średnia wartość odżywcza 1 porcja (15 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, olej palmowy, ORZECHY LASKOWE (13 %), MLEKO odtłuszczone w proszku (8,7 %), KAKAO w proszku o
obniżonej zawartości tłuszczu (7,4 %), emulgator: LECYTYNY (SOJA), wanilina
Przygotowanie i stosowanie: Szablon do dekoracji ciastek: umyj przed użyciem. Przeczytaj i zachowaj ulotkę.

Przechowywanie i stosowanie

Dominik - Kapusta kwaszona z marchewką 500g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Warunki przechowywania: Przechowywać w temp. Od 0C do +15C
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kapusta kwaszona z marchewką Sauerkraut
Marka: Dominik
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ 75 kJ
Wartosc energetyczna kcal18 kcal
Bialko g
1,2 g

Weglowodany g

3,1 g

Tluszcz g

0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kapusta biała, marchew 5%, sól, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy, substancja konserwująca - sorbinian potasu

Przechowywanie i stosowanie

Bakalland - Żurawina suszona 400g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 408 g

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam
- Może zawierać
Opis produktu: Żurawina Bakalland to przede wszystkim całe, dorodne owoce. Jest to idealna alternatywa dla niezdrowych przekąsek
oraz atrakcyjny zamiennik słodyczy dla najmłodszych. Żurawina jest również świetnym dodatkiem do wypieków, dań wytrawnych i
sałatek.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurawina słodzona, suszona, całe owoce
Marka: Bakalland
Oswiadczenia zywieniowe: Naturalne źródło błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany

na 100 g
1525 kJ/
360 kcal
0,9 g
0,1 g
84,9 g

w tym cukry

72,4 g

Błonnik
5,5 g
Białko
0,3 g
Sól
0,015 g
Opakowanie zawiera ok. 13 sugerowanych porcji produktu.
na porcję 30 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 457 kJ/
* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
108 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: żurawina, cukier, olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalne źródło błonnika pokarmowego, dobra i polska firma

Auchan - BIO herbatniki maślane z czekoladą ciemną 150g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY, JAJA, SOJĘ, i SEZAM
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne herbatniki maślane z czekoladą ciemną
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2127 kJ/ 508 Kcal
Tłuszcz
25 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
61 g
- w tym cukry
33 g

Błonnik

3,1 g

Białko
Sól

7,2 g
0,46 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czekolada* 48% (cukier trzcinowy*, masa kakaowa*, masło kakaowe*, pełne MLEKO w proszku* (pochodzenie UE i spoza
UE), naturalny aromat waniliowy*), mąka PSZENNA* 36%, cukier*, MASŁO* (z MLEKA pochodzącego z UE) 8,8%, MLEKO w
proszku odtłuszczone* (pochodzenie UE), substacje spulchniające (węglany amonu, węglany sodu), kwas (kwas winowy), sól, naturalny
aromat
Sklad produktu: *Składnik z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ekologiczny sok jabłkowy 1L.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny sok jabłkowy, pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
188 kJ/ 44 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
11 g
Błonnik
0,1 g
Białko
0g

Sól

0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ekologiczny sok jabłkowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ekologiczny sok wieloowocowy 1 l
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny sok wieloowocowy, pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
216 kJ/ 51 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
11 g
Błonnik
0,5 g
Białko
0,5 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok jabłkowy*, przecier gruszkowy*, przecier brzoskwiniowy*, przecier morelowy*

Sklad produktu: *Składnik pochodzący z upraw ekologicznych

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Puree ze śmietaną 3 x125g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SIARCZYNY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie dodawać soli, produkt już ją zawiera
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Sposób przygotowania 1 saszetki: W garnku - zagotować 400 ml wody i 400 ml półtłustego mleka, zdjąć z ognia i zostawić
do ostygnięcia na 2-3 minuty. Wsypać mieszankę puree, wymieszać i odstawić na 30 sekund. Następnie delikatnie wymieszać i serwować

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puree ziemniaczane w płatkach z dodatkiem śmietanki i przypraw
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1507 kJ/ 356 Kcal
Tłuszcz
2g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
74 g
- w tym cukry
3,7 g
Błonnik
7g
Białko
7g
Sól
2,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Płatki ziemniaczane odwodnione 88%, ŚMIETANKA w proszku 4,5%, sól 2,3%, skrobia ziemniaczana 2%, LAKTOZA (z
MLEKA), emulgator (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych), EKSTRAKTY przypraw 0,17% (kurkuma, gałka muszkatołowa),
aromaty (zawiera MLEKO), stabilizator (sifosforany), przeciwutleniacze (kwas askorbinowy, EKSTRAKTY rozmarynu), regulator

kwasowości (kwas cytrynowy)
Zawartosc opakowania: Zawartość opakowania: 3 saszetki po 125 g
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania 1 saszetki: W kuchence mikrofalowej - do pojemnika odpowiedniego do użycia w
kuchence mikrofalowej wlać 400 ml wody i 400 ml półtłustego mleka. Umieścić pojemnik w kuchence mikrofalowej i podgrzewać 5-6 minut
(moc 750W). Wsypać mieszankę puree, wymieszać i odstawić na 30 sekund. Następnie delikatnie wymieszać i serwować

Przechowywanie i stosowanie

Ser Królewski wędzony kawałek* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Pochodzenie: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser żółty Królewski wędzony - w kawałku

Marka: Sierpc
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do 8 stopni C
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1461 kj/ 362 kcal
Tłuszcz
27 g
Tłuszcze nasycone 18 g
Węglowodany
1,2 g
Cukier
0g
Białko
26 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, sól,stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii, barwnik annato. bez KONSERWANTÓW

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Auchan-Czekolada gorzka z całymi orzechami laskowymi 180g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, SOJĘ, JAJA i inne ORZECHY
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada gorzka z całymi prażonymi orzechami laskowymi
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed ciepłem i wilgocią
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2263 kJ/ 544 Kcal
Tłuszcz
35 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Węglowodany
44 g
- w tym cukry
40 g
Błonnik
3,4 g
Białko
7,5 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga kakaowa, cukier, całe prażone ORZECHY LASKOWE 20%, LAKTOZA (z MLEKA), bezwodny tłuszcz MLECZNY,
emulgator (lecytyny ze słonecznika), polirycynooleinian poliglicerolu
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 50%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Czekolada mleczna z całymi orzech. laskowymi 180g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻE zawierające GLUTEN, SOJĘ, JAJA i inne ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed ciepłem i wilgocią
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2385,5 kJ/ 573,2 Kcal
Tłuszcz
39 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
Węglowodany
45 g
- w tym cukry
43 g
Błonnik
3,7 g
Białko
8,7 g
Sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, prażone całe ORZECHY LASKOWE 22%, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, miazga kakaowa, bezwodny
tłuszcz MLECZNY, emulgator (lecytyny ze słonecznika), płynny karmel (syrop glukozowo – fruktozowy, MLEKO zagęszczone
słodzone, cukier, woda), aromat waniliowy
Sklad produktu: Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 34%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Czekolada mleczna z karmeliz. i sol.migdałami 180g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻE zawierające GLUTEN, SOJĘ, JAJA i inne ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z posiekanymi karmelizowanymi i solonymi migdałami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed ciepłem i wilgocią
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2260 kJ/ 541 Kcal
Tłuszcz
32 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
Węglowodany
54 g
- w tym cukry
53 g
Błonnik
3g
Białko
7,9 g
Sól
0,29 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, posiekane karmelizowane i solone MIGDAŁY 17% (MIGDAŁY 7,44%, cukier, solone MASŁO, sól), tłuszcz
kakaowy, MLEKO w proszku pełne, mizga kakaowa, bezwodny tłuszcz MLECZNY emulgator (lecytyny ze słonecznika), płynny karmel
(syrop glukozowo – fruktozowy, MLEKO zagęszczone słodzone, cukier, woda), aromat waniliowy
Sklad produktu: Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 34%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czekolada mleczna z bakaliami 180g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻE zawierające GLUTEN, SOJĘ, JAJA i inne ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z prażonymi całymi migdałami, orzechami laskowymi i rodzynkami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed ciepłem i wilgocią
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2308 kJ/ 553,8 Kcal
Tłuszcz
35 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
46 g
Błonnik
3,8 g
Białko
8,8 g
Sól
0,146 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, miazga kakaowa, całe prażone MIGDAŁY 9%, całe prażone ORZECHY
LASKOWE 9%, rodzynki 7% (rodzynki, olej słonecznikowy, skrobia), tłuszcz MLECZNY, emulgator (lecytyny ze słonecznika), płynny
karmel (syrop glukozowo – fruktozowy, MLEKO zagęszczone słodzone, cukier, woda), aromat
Sklad produktu: Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 34%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan -Czekolada biała z wiórkami kokosowymi 180g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻE zawierające GLUTEN, SOJĘ, JAJA i ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada biała z karmelizowanymi wiórkami kokosowymi
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed ciepłem i wilgocią
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2426 kJ/ 582,4 Kcal
Tłuszcz
39 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone28 g
Węglowodany
50 g
- w tym cukry
48 g
Błonnik
0,9 g
Białko
7,4 g
Sól
0,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, MLMEKO w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, karmelizowane wiórki kokosowe 20% (wiórki kokosowe 14%, cukier,
dekstroza, sól), aromat, emulgator (lecytyny)

Przechowywanie i stosowanie

Gillette - Fusion maszynka do golenia 2 wkłady
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 70 g

Opis produktu: Maszynka do golenia dla mężczyzn Gillette Fusion wyposażona w 5 ostrzy z powłoką zmniejszającą tarcie zapewnia
golenie, którego prawie nie czujesz. Precyzyjny trymer znajdujący się z tyłu maszynki doskonale przycina zarost w trudniej dostępnych
miejscach i go stylizuje. Pasek nawilżający stopniowo traci kolor, gdy jakość golenia przestaje być optymalna. Jedno ostrze wymienne
wystarcza na miesiąc golenia. Maszynka do golenia dla mężczyzn Fusion5 może być używana ze wszystkimi ostrzami wymiennymi
Fusion5. Poprzednia nazwa maszynek do golenia Gillette Fusion5 to Fusion.
Marka standaryzowana: Gillette
Podmarka: Fusion5
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Gillette

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, Silica, Tocopheryl Acetate, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl
HYDROXYHYDROCINNAMATE, Tris(Di-T-Butyl)Phosphite, Aloe Barbadensis Leaf Juice, BHT, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil,
Persea Gratissima (Avocado) Oil, Glycol

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Maszynki do golenia dla mężczyzn Gillette z 5 ostrzami z powłoką zmniejszającą tarcie zapewniają golenie, którego prawie nie
czujesz, Precyzyjny trymer z tyłu maszynki – doskonały do przycinania i stylizowania zarostu w trudno dostępnych miejscach (okolice
nosa i baczków), Z paskiem nawilżającym, który stopniowo traci kolor, gdy jakość golenia przestaje być optymalna, 1 ostrze wymienne
wystarcza na miesiąc golenia, Pasuje do wszystkich ostrzy wymiennych Fusion5 i Fusion5 Power

Dawtona - Passata Przetarte pomidory 690 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przetarte pomidory. Produkt pasteryzowany.
Marka: Dawtona
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
145 kJ / 34 kcal
Tłuszcz
0,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
<0,1 g
Węglowodany
5,5 g
w tym cukry
3,8 g
Błonnik
2,0 g
Białko
1,3 g
Sól
0,32 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). % RWS* w 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory, sól morska, Sporządzono ze 190 g pomidorów na 100 g produktu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: aromatyczna i gęsta, 1,3 kg pomidorów w butelce

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi - Napój gazowany cola o smaku mango 330 ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Pepsi
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany typu cola o smaku mango, nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Pepsi
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
2 kJ/1 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,01 g
**Opakowanie zawiera 1 porcję.
330 ml**
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 7 kJ/2 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik (karmel amoniakalno-siarczynowy), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), kwasy (kwas fosforowy,
kwas cytrynowy), aromaty (w tym naturalny aromat cola i mango z innymi aromatami naturalnymi, kofeina), regulator kwasowości (cytryniany sodu)
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi Cola - Napój gazowany typu cola o smaku mango 0.85L.
Opis Produktu
Opis produktu: To jest Pepsi dla tych, którzy lubią egzotyczne smaki! Nowa, orzeźwiająca Pepsi o smaku mango. Rewolucja, na którą czekało wielu. Pójdź w
tango z naszym mango!.
Marka standaryzowana: Pepsi
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany typu cola o smaku mango, nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.

Marka: Pepsi
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: nieposiadający wartości energetycznej.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml:
Energia:
2 kJ (1 kcal)
Tłuszcz:
0g
w tym kwasy nasycone:0 g
Węglowodany:
0g
w tym cukry:
0g
Białko:
0g
Sól:
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik (karmel amoniakalno-siarczynowy), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), kwasy
(kwas fosforowy, kwas cytrynowy), aromaty (w tym naturalny aromat cola i mango z innymi aromatami naturalnymi, kofeina), regulator
kwasowości (cytryniany sodu)
Pozostale informacje: 250 ml 5 kJ 1 kcal <1%*, 100 ml: 2 kJ/1 kcal, Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą PepsiCo,
Inc., Purchase N.Y., USA, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi Cola - Napój gaz. typu cola o smaku mango 1.5L.
Opis Produktu
Opis produktu: To jest Pepsi dla tych, którzy lubią egzotyczne smaki! Nowa, orzeźwiająca Pepsi o smaku mango. Rewolucja, na którą czekało wielu. Pójdź w
tango z naszym mango!.

Marka standaryzowana: Pepsi
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany typu cola o smaku mango, nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje
słodzące.
Marka: Pepsi
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
2 kJ/1 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,01 g
Opakowanie zawiera 6 porcji.
250 ml
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 5 kJ/1 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik (karmel amoniakalno-siarczynowy), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), kwasy
(kwas fosforowy, kwas cytrynowy), aromaty (w tym naturalny aromat cola i mango z innymi aromatami naturalnymi, kofeina), regulator
kwasowości (cytryniany sodu)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Zatecky-Piwo bezalkoholowe0%.4x0.5l pusz.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2108 g

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera
Marka standaryzowana: Žatecký
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Piwo bezalkoholowe, pasteryzowane. Alk 0,0% obj.
Marka: Žatecký
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
wartość energetyczna
80 kJ/19 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
3,0 g
w tym cukry
0g
białko
<0,5 g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, słód JĘCZMIENNY, DWUTLENEK węgla, aromat, EKSTRAKT z chmielu, żatecki olejek chmielowy, chmiel

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Temperówka z 3 otworami
Opis Produktu
Opis produktu: Temperówka w kilku wariantach kolorystycznych (kolory wydawane są losowo)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Temperówka do trzech grubości ołówków/kredek z zasobnikiem na opiłki/wiórki
Marka: Produkt marki Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Temperówka z dwoma otworami

Opis Produktu
Opis produktu: 1 zwykły otwór + 1 duży otwór stalowe ostrze duży zbiorniczek na ścinki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Temperówka

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Nimm2 - Rozpuszczalne cukierki owocowe 90 g
Opis Produktu
Opis produktu: Rozpuszczalne kulki strzelające sokiem wzbogacone witaminami. pomarańcza, cytryna, truskawka, wiśnia.
Marka standaryzowana: nimm2

Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Boomki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rozpuszczalne nadziewane cukierki owocowe wzbogacone witaminami.
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza Na 100 g
Wartość energetyczna
1586 kJ/374 kcal
Tłuszcz
3,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g

Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Witamina C
Niacyna
Witamina E
Kwas pantotenowy
Witamina B6
Kwas foliowy
Witamina B12

87,5 g
58,3 g
<0,1 g
0,03 g
Zawartość witamin na 100 g
123,8 mg
31,2 mg
20,6 mg
14,8 mg
3,0 mg
400 µg
4,4 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, syrop glukozowo-fruktozowy, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, skrobia modyfikowana,
tłuszcz palmowy, zagęszczone soki owocowe 1,8 %* (z winogron, pomarańczy, limonki, cytryny, wiśni, truskawki), kwas: kwas
cytrynowy, witamina C, koncentrat barwiący z czarnej marchwi, aromaty, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, emulgator:
monostearynian polioksyetylenosorbitolu, zagęszczony sok z czerwonych BURAKÓW, witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, kwas
foliowy, witamina B12, *odpowiada 7,5 % soku owocowego, Ze względu na technologię produkcji proporcje poszczególnych smaków mogą
ulegać zmianie

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy i witaminy, witaminy dla rodziny -> Witamina C, Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy, Witamina B6,
Kwas foliowy, Witamina B12

Dr.Oetker - Babeczki Disney Auta z płatkami czekolady 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 360 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Masz ochotę na coś słodkiego i pysznego? Wybierasz się do szkoły, pracy, na wycieczkę? A może po prostu siedzisz w
domu? Zrób babeczki! Są dziecinnie łatwe w przygotowaniu i można je wszędzie zabrać ze sobą. A w dodatku zawsze się udają i zawsze
smakują! Wystarczy dodać kilka składników, które zawsze są w domu. Do opakowania dołączone są papierowe foremki. Warto wiedzieć...
Ciasta w proszku nie wymagają dodawania konserwantów, ponieważ powstały ze składników, które poddane zostały procesowi suszenia.
Suszenie jest naturalną metodą utrwalania żywności.

Marka standaryzowana: Dr. Oetker
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Babeczki z płatkami czekolady w proszku.
Marka: Dr. Oetker
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. .
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g
Energia
1469 kJ
Energia
351 kcal
Tłuszcz
19 g
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone
2,7 g
Węglowodany
39 g
w tym Cukry
20 g
Białko
5,0 g
Sól
0,69 g
Z mieszanki otrzymujemy 12 szt. babeczek. 1 porcja = około 51 g
1 porcja = 51 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 749 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, skrobia PSZENNA, 5,0% płatki czekolady (cukier, miazga kakaowa, kakao o obniżonej zawartości
tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyny słonecznikowe)), proszek do pieczenia (substancje spulchniające (difosforany, węglany
sodu), mąka PSZENNA), glukoza, błonnik z cykorii, aromat, sól
Zawartosc opakowania: Opakowanie zawiera:, 285 g mieszanki do ciasta, 15 g płatków czekoladowych, 12 szt. foremek
Pozostale informacje: 1 porcja (51 g) zawiera: energia 749 kJ 179 kcal 9%*, Energia w 100 g 1469 kJ / 351 kcal, *Referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez barwników, bez oleju palmowego, bez syropu glukozowego, wystarczy wymieszać łyżką, super mocne foremki idealnie
trzymają kształt babeczek

Auchan - Krem do smarow. z orzechów laskowych i kakao 400g.

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZSZKI ZIEMNE, ORZECHY i SOJĘ

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krem do smarowania z orzechów laskowych i kakao
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 17’C do 23’C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2333 kJ/ 560 Kcal
Tłuszcz
36 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
51 g
Błonnik
2,9 g
Białko
5,5 g
Sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, olej słonecznikowy, ORZECHY LASKOWE 13%, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 7,5%, MLEKO w proszku
pełne, tłuszcz kakaowy, serwatka w proszku (z MLEKA), emulgator (lecytyny ze słonecznika), aromat

Przechowywanie i stosowanie

Kucharek - Rosół z kury kostka 180 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 202 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, JAJA - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może
zawierać

Marka standaryzowana: Kucharek
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rosół z kury w kostkach.
Marka: Kucharek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml produktu po przyrządzeniu:
Wartość energetyczna
23 kJ/5 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
<0,5 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,98 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, tłuszcz palmowy, skrobia, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'-RYBONUKLEOTYDY disodowe, cukier,
warzywa suszone (1,9%): marchew, natka pietruszki, korzeń SELERA, cebula, tłuszcz kurzy (1,7%), maltodekstryna, aromaty (zawierają
JAJA), EKSTRAKT drożdżowy, kurkuma, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, suszone mięso kurze (0,1%)
Pozostale informacje: Masa netto: (18 x 10 g) 180 g,
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie:, Otrzymany wywar doskonale nadaje się do wszelkich: zup, sosów, potraw mięsnych,
Sposób przygotowania:, Jedną kostkę rozpuścić w 1/2 litra wrzącej wody.

Przechowywanie i stosowanie

Oskroba - Babka marmurkowa 500g
Opis Produktu
Waga: -

Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera JAJA, MLEKO, PSZENICĘ. Może zawierać ORZECHY, ORZESZKI ZIEMNE, SEZAM,
SOJĘ

Opis produktu: Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe o smaku waniliowym z kakao. Babka jest puszysta i miękka. Nie zawiera substancji
konserwujących oraz tłuszczów utwardzonych
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Babka marmurkowa
Marka: Oskroba
Dodatki: Sztuczne konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1864 kj / 447 kcal
Tłuszcz
28 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,1 g
Węglowodany
43 g
w tym cukry
20 g
Białko
5,7 g
Sól
0,75 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, olej rzepakowy, JAJA, cukier, skrobia PSZENNA, emulgatory, (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), skrobia modyfikowana, SERWATKA w proszku (z MLEKA), KAKAO 0,9%, substancje
spulchniające (difosforany, węglany sodu), aromat, sól
Pozostale informacje: -

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

Okocim-Ciemny Radler Piwo bezalk.0% wiśnia 4X0.5L
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 2142 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera
Opis produktu: Bez dodatku sztucznych barwników i konserwantów.
Marka standaryzowana: Okocim
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Radler

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mix ciemnego piwa bezalkoholowego z lemoniadą o smaku wiśniowym. Pasteryzowane. Alk. 0,0% obj.
Marka: Okocim
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu. Naturalne składniki mogą osadzać się na dnie puszki.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
wartość energetyczna
130 kJ/31 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
5,5 g
w tym cukry
4,5 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, słód JĘCZMIENNY, DWUTLENEK węgla, EKSTRAKT słodu JĘCZMIENNEGO, sok jabłkowy, sok z limonki
(1%), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sok z czarnego bzu, koncentrat barwiący z czarnej marchwi, naturalne aromaty, sok
wiśniowy (0,1%), chmiel

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.okocim.pl.

Planton - Vega alternatywa dla jogurtu. kokosowy 160g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 168 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Nie zawiera, SOJA - Nie zawiera
Opis produktu: Produkt dla wegan i smakoszy, 100 % roślinny, bez mleka, bez laktozy, bez glutenu, bez barwników, nie zawiera soi.
Marka standaryzowana: Planton
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wegański produkt z mleczka kokosowego.
Marka: Planton
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna 399 kJ / 95 kcal
Tłuszcz
5,3 g
w tym kwasy nasycone5,0 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
5,7 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
0,9 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLECZKO KOKOSOWE 90,5 % (woda, EKSTRAKT z KOKOSA), cukier, skrobia, BIAŁKA bobu, wegańskie kultury
bakterii JOGURTOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Planton - Vega alternatywa dla jogurtu.ananas mango 160g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 170 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Nie zawiera, SOJA - Nie zawiera
Opis produktu: Produkt dla wegan i smakoszy, 100% roślinny, bez mleka, bez laktozy, bez glutenu, bez barwników, nie zawiera soi.
Marka standaryzowana: Planton
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wegański produkt z mleczka kokosowego.
Marka: Planton
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna 374 kJ / 89 kcal
Tłuszcz
4,2 g
w tym kwasy nasycone4,0 g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
8,3 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
0,8 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLECZKO KOKOSOWE 81,3 % (woda, EKSTRAKT z KOKOSA), cukier, ananas 4 %, mąka z tapioki, mango 3 %, skrobia,
BIAŁKA bobu, aromaty naturalne, wegańskie kultury bakterii JOGURTOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Planton - Vegangurt kokos - jagoda 160g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 168 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Nie zawiera, SOJA - Nie zawiera
Opis produktu: Produkt dla wegan i smakoszy, 100 % roślinny, bez mleka, bez laktozy, bez glutenu, bez barwników, nie zawiera soi.
Marka standaryzowana: Planton
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wegański produkt z mleczka kokosowego.
Marka: Planton
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna 374 kJ / 89 kcal
Tłuszcz
4,2 g
w tym kwasy nasycone4,0 g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
8,1 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
0,8 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLECZKO KOKOSOWE 81,3 % (woda, EKSTRAKT z KOKOSA), jagody 7 %, cukier, mąka z tapioki, skrobia, BIAŁKA
bobu, aromat naturalny, wegańskie kultury bakterii JOGURTOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Zott - Śmietanka kremowa 30% 200 g
Opis Produktu

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietanka kremowa pasteryzowana.
Marka: Zott Primo
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
1207 kJ/293 kcal
tłuszcz
30,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone20,1 g
węglowodany
3,4 g
- w tym cukry
3,4 g
białko
2,3 g
sól
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, stabilizator: karagen

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez GMO - z mleka od krów karmionych paszami bez GMO, idealna do ubijania
Dodatkowe informacje: www.zott-primo.pl.

Tarczyski - Kabanos exclusive chilii 105g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 106 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Może zawierać

Opis produktu: Zdaniem wielu najlepsza mięsna przekąska na świecie. Tak wysuszone, że nie wymagają przechowywania w lodówce!
Możesz mieć te pyszne kabanosy zawsze przy sobie. podróż, praca, wycieczka, szkoła, film, impreza. Czy wiesz, że... najwyższej jakości
mięso jest źródłem:. dobrze przyswajalnego białka, żelaza, witaminy B12.
Marka standaryzowana: Tarczyński
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wyrób wieprzowy, drobno rozdrobniony, wędzony, parzony, suszony.
Marka: Tarczyński
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +25°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni. Powstawanie białego nalotu jest
procesem naturalnym i nie ma negatywnego wpływu na jakość produktu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna
2294 kJ / 554 kcal
Tłuszcz
48 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone19 g
Węglowodany
4,5 g
w tym cukry
1,5 g
Białko
25 g
Sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe, skrobia, tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy (w tym chilli 1%), EKSTRAKTY przypraw, aromaty,
BIAŁKO wieprzowe, cukier, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu, Osłonka jadalna substancja żelująca: alginian sodu, stabilizatory: celuloza, chlorek wapnia, Ze 185 g mięsa wieprzowego wyprodukowano 100 g produktu
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej. Znak przekreślonego kłosa - PL-059-050,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pyszna przekąska, 185 g mięsa na 100 g produktu, bez dodatku glutaminianów, barwników, fosforanów
Dodatkowe informacje: Poznaj i kup nasze produkty: tarczynski.pl. Dowiedz się, co dobrego robimy dla świata: tarczynskilepiej.pl.
Spotkajmy się:. Facebook: /tarczynskipl. Instagram: /tarczynskipl. Youtube: /tarczynskipl.

Black - Light. Gazowany napój energetyzujący bez cukru 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 262 g
Opis produktu: Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Marka standaryzowana: Black
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyzujący bez cukru z dodatkiem witamin (niacyna, kwas pantotenowy, witamina
B6, witamina B12). Pasteryzowany. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Black
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg/100 ml).
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
8 kJ/2 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,2 g
Niacyna
7,0 mg (44 %*)
Kwas pantotenowy
1,98 mg (33 %*)
Witamina B6
0,7 mg (50 %*)
Witamina B12
0,5 µg (20 %*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, kwas: kwas cytrynowy, DWUTLENEK węgla, tauryna (0,35 %), regulator kwasowość: cytryniany sodu, aromat,
kofeina (0,03 %), substancje słodzące: aspartam, acesulfam K, barwniki: E 150 d, RYBOFLAWINY, witaminy: niacyna, kwas pantotenowy,
witamina B6, witamina B12
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: blackenergydrink.com.

Chupa Chups - Best Of. Lizaki wielosmakowe 120 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 132 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Opis produktu: Złota kolekcja Chupa Chups, to najlepiej wyselekcjonowane smaki kultowego klasycznego lizaka. W każdej torebce
znajduje się 10 klasycznych lizaków.
Marka standaryzowana: Chupa Chups
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lizaki wielosmakowe (o smaku truskawkowym, jabłkowym, coli i truskawkowo-śmietankowym).
Marka: Chupa Chups
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna
1646 kJ /388 kcal
tłuszcz
0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
węglowodany
95 g
w tym cukry
78 g
białko
0g
sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: dla lizaków o smaku truskawkowym i jabłkowym: cukier, syrop glukozowy, puree owocowe (3%) (z jabłka, wiśni, maliny,
ananasa, limonki, cytryny, truskawki, brzoskwini, banana, pomarańczy, jagody, jeżyny, mango, arbuza, kiwi), kwasy (kwas mlekowy, kwas
jabłkowy, kwas cytrynowy), aromaty, barwniki (E100, E162), dla lizaków o smaku coli: cukier, syrop glukozowy, kwasy (kwas mlekowy,
kwas jabłkowy, kwas cytrynowy), aromaty, barwnik (E150d), dla lizaków o smaku truskawkowo-śmietankowym: cukier, syrop
glukozowy, SERWATKA w proszku, puree owocowe (3%) (z jabłka, wiśni, maliny, ananasa, limonki, cytryny, truskawki, brzoskwini,
banana, pomarańczy, jagody, jeżyny, mango, arbuza, kiwi), pełnotłuste MLEKO w proszku (2%), tłuszcz kakaowy, barwnik (E162),
aromaty
Pozostale informacje: Opakowanie może zawierać nie wszystkie z wymienionych smaków.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bic - Długopis żelowy Gel-ocity Stic 0.5 mm niebieski 2 szt
Opis Produktu
Opis produktu: - Drobny długopis żelowy dostępny w 8 kolorach (czarny, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, różowy, turkusowy i pomarańczowy). Gładkość pisania. - Gumowy uchwyt dla lepszego trzymania. - końcówka 0,5 mm. - Transparentny korpus o dekoracyjnym wzorze.
Marka standaryzowana: BIC
Podmarka: Gel-ocity
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Indiach.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Indie

Składniki i wartości odżywcze
Marka: BiC

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.bicworld.com.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pewni dobrego - Łososik jurajski płat ze skórą na grill - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Polska
Rozszerzona nazwa produktu: Łosoś Atlantycki płat ze skórą, świeży, nie mrożony
Przygotowanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płat z łososika na grill
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +2°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ (Salmo salar) (metoda produkcji: wyhodowane, SC-F-0013)

Przechowywanie i stosowanie

Wilkinson Sword - Żyletki do tradycyjnej maszynki na żyletki 5 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 15 g
Opis produktu: Żyletki do maszynki Wilkinson Sword Classic wykonane z nierdzewnej stali, najwyższej jakości zapewniają idealnie gładkie i komfortowe
golenie. Potrójne uszlachetnienie i sześciokrotne wykończenie sprawia, że żyletki dłużej pozostają ostre. Opakowanie zawiera 5 żyletek do maszynki Wilkinson
Classic.
Marka standaryzowana: Wilkinson Sword
Podmarka: Classic

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Wilkinson Sword

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Red Bull - Napój energetyczny w butelce 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 420 g
Opis produktu: Red Bull doda Ci skrzydeł. W połowie lat 80. ubiegłego wieku Dietrich Mateschitz, zainspirowany napojami funkcjonalnymi z Dalekiego
Wschodu, założył firmę Red Bull. Stworzył on nowy produkt i unikalny koncept marketingowy, a Red Bull Energy Drink zadebiutował na rynku w Austrii 1
kwietnia 1987 roku. Tym samym powstała zupełnie nowa kategoria produktów - napoje energetyczne. . Kiedy pić. Red Bull Energy Drink jest ceniony na
całym świecie przez wybitnych sportowców, studentów i ludzi najbardziej wymagających profesji, doceniają go także kierowcy w długich trasach. Co znajduje
się w butelce. Kofeina: Kofeina była znana już przez starożytne cywilizacje. Pozyskiwano ją ze źródeł naturalnych, takich jak herbata, kawa, kakao czy orzechy
koli i doceniano jej pobudzające działanie. Tauryna: Tauryna jest aminokwasem występującym naturalnie w ludzkim organizmie i obecnym w codziennej
diecie. Bierze udział w wielu procesach biologicznych. Witaminy z grupy B: Witaminy są podstawowymi mikroskładnikami pokarmowymi, niezbędnymi do
zachowania prawidłowych funkcji organizmu. Cukier: Cukier zawarty w Red Bull Energy Drink wytwarzany jest z buraków cukrowych. Alpejska woda
źródlana: Głównym składnikiem Red Bulla jest oczywiście woda. - Specjalna formuła Red Bull Energy Drink łączy w sobie wysokiej jakości składniki:
kofeinę, taurynę, witaminy z grupy B, cukier, alpejską wodę źródlaną. - Jedna 250 ml butelka Red Bull Energy Drink zawiera 80 mg kofeiny, czyli mniej
więcej tyle samo, ile zawiera filiżanka kawy parzonej w domu. - Zawartość cukru w butelce Red Bull Energy Drink jest porównywalna z poziomem cukru
znajdującego się w takiej samej ilości soku jabłkowego lub pomarańczowego - 11 g w 100 ml. - Zgrzewka zawiera 24 butelki Red Bull Energy Drink 250 ml. Ożywia ciało i umysł.
Marka standaryzowana: Red Bull
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój energetyczny. Pasteryzowany.
Marka: Red Bull
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią (32 mg/100 ml).
Spożywaj umiarkowanie.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
wartość energetyczna (energia)
195 kJ (46 kcal)
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) 0 g
węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
białko
0g
sól
0,1 g
witaminy:
niacyna (B3)
8 mg/ 50% RWS
kwas pantotenowy
2 mg/ 33% RWS
witamina B6
2 mg/ 143% RWS
witamina B12
2 µg/ 80% RWS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sacharoza, glukoza, kwas (kwas cytrynowy), dwutlenek węgla, tauryna (0,4%), regulatory kwasowości (węglany sodu, węglany magnezu),
kofeina (0,03%), witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12), aromaty, barwniki (karmel, ryboflawiny)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera taurynę, ożywia ciało i umysł

Gillette - Wkłady fusion power z pięcioma ostrzami 4 sztuki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 41 g
Opis produktu: Ostrza wymienne do elektrycznej maszynki do golenia dla mężczyzn Gillette Fusion5 Power są wyposażone w 5 ostrzy zmniejszających tarcie,
które zapewniają dokładne golenie i długotrwałe uczucie gładkości. Ostrza są ustawione blisko siebie, co zapewnia niezwykły komfort, a precyzyjny trymer
z tyłu maszynki umożliwia pielęgnację trudno dostępnych miejsc i stylizację zarostu. Ostrza wymienne do maszynek do golenia Gillette Fusion5 pasują do
wszystkich maszynek do golenia Gillette Fusion5.

Marka standaryzowana: Gillette
Podmarka: Fusion5 Power
Pochodzenie: Niemcy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy, Zapakowano w - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Gillette

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, Silica, Tocopheryl Acetate, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl
HYDROXYHYDROCINNAMATE, Tris(Di-T-Butyl)Phosphite, BHT

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Maszynka do golenia Gillette z 5 ostrzami zapewniającymi dokładne golenie, w przystępnej cenie, Wyposażona w ostrza
zmniejszające tarcie – golenie nawet do 20 razy na jedno ostrze wymienne, Precyzyjny trymer doskonale przycina zarost w trudniej
dostępnych miejscach i stylizuje go, Każde opakowanie wystarcza nawet na 4 miesięcy golenia, Miękkie mikrolistki delikatnie rozciągają
i wygładzają skórę, przygotowując zarost do dokładnego golenia, Ostrza wymienne pasują do rączek maszynek do golenia ProGlide,
ProShield i Fusion

Elovena - Mąka owsiana bezglutenowa 750 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 772 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Owies - Zawiera
Marka standaryzowana: Elovena
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Gluten Free
Pochodzenie: Finlandia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Finlandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gluten Free Mąka owsiana bezglutenowa
Marka: Elovena

Wartości odżywcze 100 g
Energia
1557 kJ/370 kcal
Tłuszcz
8,0 g
w tym kwasy nasycone1,6 g
Węglowodany
55 g
w tym cukry
1,2 g
Błonnik
11 g
Białko
14 g
Sól
0g
Tiamina
0,4 mg (36%*)
Magnez
130 mg (35%*)
Żelazo
5,1 mg (36%*)
Cynk
3,2 mg (32%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: bezglutenowe mąki owsiane z pełnego OWSA
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa FI-003-041,

Przechowywanie i stosowanie

Durex - Prezerwatywy 12 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 46 g

Opis produktu: Optymalne dopasowanie. Każdy jest inny, ale odpowiednio dopasowany rozmiar powinien być zawsze komfortowy i
dawać poczucie bezpieczeństwa. O kształcie Easy-on, zakończone zbiorniczkiem, gładkie prezerwatywy. Rozmiar. Standardowe (szerokość
nominalna 56 mm). Lubrykant. Performa zawiera benzokainę (5%), środek znieczulający miejscowo, pomagający przedłużyć stosunek.
Grubość. Standardowe. Przezroczyste prezerwatywy z naturalnego lateksu.
Marka standaryzowana: Durex

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Durex

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ważne informacje. U niektórych osób lubrykant Performa, znajdujący się na tych prezerwatywach,
może powodować wysypkę, podrażnienie, pieczenie lub swędzenie. Unikaj kontaktu z oczami i zmyj po użyciu. Jeśli wystąpi
podrażnienie, zaprzestań używania prezerwatyw Performa. Jeśli nie nastąpi poprawa skonsultuj się z lekarzem. Nie używaj, jeśli u Ciebie
lub partnera(ki) występuje stan zapalny lub uszkodzenie skóry. NATYCHMIAST PRZESTAŃ UŻYWAĆ I WEZWIJ LEKARZA, jeśli w
trakcie używania wystąpią trudności w oddychaniu lub zasinienie ust. Przedwczesny wytrysk jest częstym problemem, który może mieć
wiele przyczyn i może wymagać konsultacji/opieki medycznej. Jeśli te prezerwatywy nie pomogą, skontaktuj się z lekarzem. Przeczytaj
instrukcję używania, zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie
chroni w 100% przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywanie: Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania
słonecznego.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE2409, ISO 4074,
Przygotowanie i stosowanie: Przed rozpoczęciem, Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z
prezerwatywami. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy. Utylizacja, Używaj prezerwatywy tylko raz.
Wyrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do toalety. Aby ułatwić założenie logo Durex na folijce wskazuje spód
prezerwatywy.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z żelem przedłużającym stosunek

Bakoma - Jogurt naturalny 390 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 416 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kefir naturalny źródło wapnia.
Marka: Bakoma

Oswiadczenia zywieniowe: źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: od +2°C do + 6 °C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
234 kJ / 56 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
4,9 g
w tym cukry
4,9 g
Białko
3,4 g
Sól
0,11 g
Wapń
(15%)* 120 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, żywe kultury bakterii oraz: L. acidophilus i Bifidobacterium lactis
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład, oryginalny, orzeźwiający smak, 2 składniki - mleko od polskich rolników, żywe kultury bakterii, firma polska

Durex - Prezerwatywy 12 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 52 g
Opis produktu: Durex Pleasuremax z wypustkami i prążkami dla większej stymulacji. . Optymalne dopasowanie. Każdy jest inny, ale
odpowiednio dopasowany rozmiar powinien być zawsze komfortowy i dawać poczucie bezpieczeństwa. O kształcie Easy-on, zakończone
zbiorniczkiem, z wypustkami i prążkami. Rozmiar. Standardowe (szerokość nominalna 56 mm). Lubrykant. Zwiększona ilość silikonowego
lubrykantu. Grubość. Standardowa. Przezroczyste prezerwatywy z naturalnego lateksu.
Marka standaryzowana: Durex

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Durex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Kluczem jest wiedza i świadomość, dlatego przeczytaj instrukcję używania znajdującą się w środku,

zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed
ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywanie: Przechowuj prezerwatywy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego promieniowania
słonecznego.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Certyfikowany na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG przez SGS Belgium NV, CE 1639 jako środek
antykoncepcyjny lub zapobiegający zarażeniu chorobami przenoszonymi drogą płciową. Niemedyczne zastosowania produktu nie były
ocenione. Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE1639, ISO 4074,
Przygotowanie i stosowanie: Przed rozpoczęciem, Używaj tylko tych żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z
prezerwatywami. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy. Utylizacja, Możesz poddać recyklingowi to
pudełko, ale nie jego zawartość. Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do
toalety. Aby ułatwić założenie logo Durex na folijce wskazuje spód prezerwatywy.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z wypustkami i prążkami

Auchan - Sok pomidorowy 100% 330ml
Opis Produktu
Opis produktu: Przecier z pomidorów może powodować naturalne rozwarstwienie soku.
Informacje dot stylu zycia: Pasteryzowany
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin.
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed otwarciem wstrząsnąć
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok pomidorowy, przecierowy, pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu.
Wartości odżywcze

na 100 g

Wartosc energetyczna kJ 81 kJ
Wartosc energetyczna kcal19 kcal
Bialko g
0,8 g
Weglowodany g
3,2 g
W tym cukry g
3g
Blonnik g
1,1 g
Sol g
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: przecier z pomidorów 99%, sól

Przechowywanie i stosowanie

Gdańskie młyny - Mąka orkiszowa pełnoziarnista 1kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 984 g

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Żyto - Może zawierać, Pszenica - Może
zawierać
Marka standaryzowana: Gdańskie Młyny
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mąka orkiszowa pełnoziarnista
Marka: Gdańskie Młyny
Oswiadczenia zywieniowe: To źródło witaminy B1, błonnika oraz mikro- i makroelementów.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, przewiewnym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone

100 g produktu
1464 kJ / 346 kcal
2,5 g
0,5 g

Węglowodany
64 g
- w tym cukry
1,3 g
Błonnik
6,8 g
Białko
14 g
Sól
0g
Tiamina
0,21 mg
Fosfor
306 mg
Magnez
186 mg
Żelazo
4,9 mg
Cynk
2,3 mg
*"Referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej)". %RWS* w 100 g produktu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wykorzystuj do: naleśników, ciast, chleba, pierogów

Dodatkowe informacje: Chcesz utrzymać formę - przekrocz normę!. Zamień:. 6 godzin snu na 8. Napoje gazowane na niegazowaną wodę
mineralną. Windę na schody. Batonik na jabłko. A przede wszystkim zwykłą mąkę na mąkę pełnoziarnistą!. - Dlaczego?. Produkowana jest
z całych ziaren specjalnie selekcjonowanych zbóż. To źródło witaminy B1, błonnika oraz mikro- i makroelementów. Dzięki ściśle
przylegającej do ziarna okrywie orkisz jest w znacznie mniejszym stopniu narażony na szkodliwe działanie substancji z otoczenia.

Develey - Musztarda miodowa 270g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 480 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Gorczyca - Zawiera
Opis produktu: Oryginalna z dodatkiem naturalnego miodu wielokwiatowego. Unikalna kombinacja delikatnego, subtelnego smaku i lekkiej
słodyczy, podkreślona nierafinowanym cukrem z trzciny cukrowej.
Marka standaryzowana: Develey
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Musztarda miodowa.
Marka: Develey
Przechowywanie: Zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Możliwe wybarwienia są naturalną reakcją
produktu na światło. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g:
energia:
617 kJ/147 kcal
tłuszcz:
4,9 g
w tym kwasy nasycone:0,7 g
węglowodany:
17 g
w tym cukry:
17 g
białko:
5,1 g
sól:
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, GORCZYCA, ocet spirytusowy, cukier trzcinowy (11%), miód (6%), sól*, przyprawy, kwas: kwas cytrynowy,
*kłodawska naturalna sól kamienna

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowa niższa cena, premium składniki: nierafinowany cukier z trzciny cukrowej, kłodawska naturalna sól kamienna, produkt
bezglutenowy i odpowiedni dla wegetarian, produkt rekomendowany przez Polską Akademię Zdrowia

Prymat - Sos sałatkowy francuski 9 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 12 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Zawiera, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos sałatkowy francuski (vinaigrette) w proszku

Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, sól, regulatory kwasowości: octan sodu, kwas cytrynowy, czosnek, natka pietruszki (5,5%), skrobia modyfikowana,
GORCZYCA BIAŁA (4%), bazylia, olej rzepakowy, estragon (0,5%), oregano, tymianek, kurkuma, pieprz biały
Informacje o dodatkach: bez dodatku: sztucznych barwników, glutaminianu sodu, konserwantów. Bez konserwantów - zgodnie z prawem.
Przygotowanie i stosowanie: Dodaj tylko: wodę i oliwę!, 1) Zawartość saszetki wsyp do miseczki. , 2) Dodaj 3 łyżki oliwy z oliwek lub
oleju oraz 3 łyżki wody. 3) Dobrze wymieszaj, odstaw na 10 minut i gotowe!, Lub, Dodaj tylko jogurt!, Nasz sos możesz przygotować
także na bazie jogurtu naturalnego. 1) Zawartość saszetki wsyp do miseczki. , 2) Dodaj 120 g (ok. 7 łyżek) jogurtu naturalnego. , 3) Dobrze
wymieszaj, odstaw na 10 minut i gotowe!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z natury bez dodatku: sztucznych barwników, glutaminianu sodu, konserwantów, dodaj tylko: wodę z oliwą lub jogurt!

Prymat - Sos sałatkowy włoski 9 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 12 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos sałatkowy typu włoskiego (z bazylią i oregano) w proszku
Marka: Prymat
Dodatki: MSG (glutaminian) - Nie zawiera, Barwniki sztuczne - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 ml produktu po przygotowaniu
1148 kJ 279 kcal

Tłuszcz

29 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,1 g
Węglowodany
4,1 g
- w tym cukry
3,2 g
Białko
<0,5 g
Sól
2,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, sól, regulatory kwasowości: octany sodu, kwas cytrynowy, skrobia modyfikowana, cebula, bazylia (4%), papryka
słodka, oregano (3,5%), czosnek, aromat, olej rzepakowy, pieprz biały (0,5%), natka pietruszki
Informacje o dodatkach: Bez konserwantów - zgodnie z prawem.
Przygotowanie i stosowanie: Dodaj tylko: Wodę i oliwę!, 1) Zawartość saszetki wsyp do miseczki. , 2) Dodaj 3 łyżki oliwy z oliwek lub
oleju oraz 3 łyżki wody. 3) Dobrze wymieszaj, odstaw na 10 minut i gotowe!, Lub, Dodaj tylko jogurt!, Nasz sos możesz przygotować
także na bazie jogurtu naturalnego. 1) Zawartość saszetki wsyp do miseczki. , 2) Dodaj 120 g (ok. 7 łyżek) jogurtu naturalnego. , 3) Dobrze
wymieszaj, odstaw na 10 minut i gotowe!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z natury bez dodatku: sztucznych barwników, glutaminianu sodu, konserwantów, dodaj tylko: wodę z oliwą lub jogurt!

Prymat - Sos sałatkowy polski koperkowo-ziołowy 9g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 12 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy (typu polskiego) w proszku.
Marka: Prymat
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml produktu po przygotowaniu*:
Wartość energetyczna
1477 kJ/358 kcal
Tłuszcz
36 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,0 g
Węglowodany
7,0 g
w tym cukry
5,6 g
Białko
0,7 g
Sól
4,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, sól, regulatory kwasowości: octany sodu, kwas cytrynowy, liście kopru (5,5%), skrobia modyfikowana, cebula,
GORCZYCA biała, szczypiorek (2,5%), zioła (2%): oregano, bazylia, kurkuma, pieprz biały, aromat, olej rzepakowy
Informacje o dodatkach: bez dodatku: barwników.
Przygotowanie i stosowanie: 1. Zawartość saszetki wsyp do miseczki. , 2. Dodaj 3 łyżki oliwy z oliwek oraz 3 łyżki wody. Sos możesz
także przygotować, dodając 120 g jogurtu naturalnego. 3. Dobrze wymieszaj. Dodaj do sałatki 10 min przed podaniem. Z jednego
opakowania przygotujesz ok. 55 ml sosu (z oliwą z oliwek i wodą), co wystarcza na ok. 250 g sałatki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku: barwników, glutaminianu sodu, dodaj tylko: oliwę i wodę lub jogurt

Prymat - Sos sałatkowy grecki 9g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 10 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos sałatkowy typu greckiego (ziołowo-czosnkowy) w proszku.
Marka: Prymat

Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml produktu po przygotowaniu*:
Wartość energetyczna
1481 kJ/359 kcal
Tłuszcz
36 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,0 g
Węglowodany
7,7 g
w tym cukry
5,4 g
Białko
0,6 g
Sól
3,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, sól, regulatory kwasowości: octany sodu, kwas cytrynowy, cebula, zioła (8%): tymianek, oregano, skrobia
modyfikowana, czosnek (5%), natka pietruszki, pomidor, przyprawy, aromat, olej rzepakowy
Informacje o dodatkach: bez dodatku: barwników.
Przygotowanie i stosowanie: 1. Zawartość saszetki wsyp do miseczki. , 2. Dodaj 3 łyżki oliwy z oliwek oraz 3 łyżki wody. Sos możesz
także przygotować, dodając 120 g jogurtu naturalnego. 3. Dobrze wymieszaj. Dodaj do sałatki 10 min przed podaniem. Z jednego
opakowania przygotujesz ok. 55 ml sosu (z oliwą z oliwek i wodą), co wystarcza na ok. 250 g sałatki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku: barwników, glutaminianu sodu, dodaj tylko: oliwę i wodę lub jogurt

ZIAJA - Krem pod oczy 15 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 32 g
Opis produktu: Lekki, bezzapachowy krem przeznaczony do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. mleczny kompres . - Aktywnie
odżywia i uelastycznia skórę. - Doskonale nawilża, tonizuje i lekko napina naskórek. - Skutecznie zapobiega wiotczeniu skóry. - Wyraźnie
wygładza i spłyca drobne zmarszczki. profilaktyka zmarszczek. kompleks składników koziego mleka - bogaty w proteiny, kwasy
organiczne, lipidy, węglowodany oraz witaminy A i D. Stymulując syntezę kolagenu i elastyny aktywuje odnowę skóry. Zwiększa jej
elastyczność, zapobiega wiotczeniu, wygładza zmarszczki i opóźnia procesy starzenia. Chroni przed szkodliwym działaniem wolnych
rodników. Odżywia i doskonale nawilża skórę. witamina A - wygładza zmarszczki, przywraca skórze elastyczność i rozjaśnia
przebarwienia. witamina E - zwana "witaminą młodości". Neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne za procesy starzenia skóry,
opóźniając powstawanie zmarszczek. prowitamina B5 (D-panthenol) - w skórze ulega przekształceniu w witaminę B5. Intensywnie nawilża

i skutecznie łagodzi podrażnienia.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Kozie mleko
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Polska
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krem pod oczy
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Coco-Glycerides, Elaeis Guineensis (Palm) Oil, Octyldodecanol,
Glycerin, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Ceteareth-20, Cetearyl Glucoside, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Lactobacillus/Milk
Solids/Glycine Soja (Soybean) Oil Ferment, Cyclodextrin, Goat Milk Extract, Retinyl Palmitate, Sodium Polyacrylate, Methylparaben,
Diazolidinyl Urea, Ethylparaben
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Krem nanieść na skórę pod oczami, pozostawić do wchłonięcia. Unikać wprowadzenia do
worka spojówkowego. Stosować rano i wieczorem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pH naturalne, preparat testowany dermatologicznie i alergologicznie

Bobovita -Obiadek spaghetti po bolońsku pow.12 miesięcy 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 406 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: 100% mięsa z hodowli bez hormonów*. - bez konserwantów, barwników, wzmacniaczy smaku* oraz bez dodatku soli. nie zawiera: soi, mleka. - zbilansowany skład odpowiedni do wieku dziecka. - składniki z upraw przeznaczonych dla najmłodszych. - każda
partia warzyw przechodzi nawet ponad 600 testów jakości i bezpieczeństwa. *zgodnie z przepisami prawa.
Marka standaryzowana: BoboVita
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku soli
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Obiadek dla małych dzieci: Spaghetti po bolońsku. Produkt utrwalony termicznie - sterylizowany.
Marka: BoboVita
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku soli.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna 319/76 kJ/kcal
Tłuszcz, w tym:
2,2 g
- kwasy nasycone
0,3 g
Węglowodany, w tym:10 g
- cukry
2,2 g
Błonnik
1,6 g
Białko
3,2 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 57,5% (przecier pomidorowy odtworzony 33%, marchewka 13%, groszek 8%, cebula 3,5%), makaron 19% (mąka
PSZENNA, BIAŁKO JAJA kurzego), woda UŻYTA do przygotowania, mięso wołowe 9%, skrobia kukurydziana, olej rzepakowy,
oregano 0,36%, czarny pieprz
Przygotowanie i stosowanie: Przechowywanie i przygotowanie:, Przed otwarciem przechowuj w temperaturze pokojowej. Nie używaj,
jeśli można wcisnąć środek wieczka. Odpowiednią ilość produktu przełóż do miseczki, używając plastikowej łyżeczki. Podgrzej w „kąpieli
wodnej", delikatnie wymieszaj. Sprawdź temperaturę produktu. Pozostałą część przechowuj w zamkniętym słoiczku w lodówce, nie dłużej
niż 48 godzin. Nie przechowuj i nie podawaj resztek produktu, który jadło dziecko. Przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Zapytaj o rozszerzanie diety. 801 16 55 55. www.bobovita.pl. Mariola Ekspert BoboVita.

ZIAJA - Krem 50 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 90 g
Opis produktu: Tłusty krem o aktywnej nowoczesnej formule regenerujący skórę suchą i mało elastyczną. odżywianie, wygładzanie. -

Uzupełnia niedobór naturalnych substancji odżywczych. - Wzmacniając płaszcz lipidowy zapobiega nadmiernej utracie wody. - Działa
ochronnie na naskórek. - Przyspiesza regenerację skóry oraz wygładza drobne zmarszczki. profilaktyka zmarszczek. kompleks składników
koziego mleka - bogaty w proteiny, kwasy organiczne, lipidy, węglowodany oraz witaminy A i D. Stymulując syntezę kolagenu i elastyny
aktywuje odnowę skóry. Zwiększa jej elastyczność, zapobiega wiotczeniu, wygładza zmarszczki i opóźnia procesy starzenia. Chroni przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników. Odżywia i doskonale nawilża skórę. witamina A - wygładza zmarszczki, przywraca skórze
elastyczność i rozjaśnia przebarwienia. witamina E - zwana „witaminą młodości". Neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne za procesy
starzenia się skóry, opóźniając powstawanie zmarszczek. Preparat testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Kozie mleko
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin, Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, Hydrogenated CocoGlycerides, Tocopheryl Acetate, Propylene Glycol, Lactobacillus/Milk Solids/Glycine SOJA (Soybean) Oil Ferment, Cyclodextrin, Goat
Milk Extract, Retinyl Palmitate, Cera Alba (Beeswax), Magnesium Sulfate, Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance),
Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Eugenol, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Coumarin, Limonene
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Rano i wieczorem nanieść krem na oczyszczoną skórę twarzy. Delikatnie wklepać. Pod
makijaż stosować Kozie Mleko krem 1 nawilżający. mleczny kompres: 1-2 razy w tygodniu zastosować Kozie Mleko maskę.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 95 % składników pochodzenia naturalnego, cera sucha skłonna do zmarszczek

Ziaja - Krem do rąk i paznokci 80 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 102 g
Opis produktu: Aktywny preparat o bogatej, nowoczesnej formule regenerujący skórę suchą i mało elastyczną. odżywianie, wygładzanie. Intensywnie nawilża, wygładza i uelastycznia skórę dłoni. - Likwiduje uczucie szorstkości. - Wzmacnia paznokcie zmniejszając ich
skłonność do rozdwajania się i łamania. profilaktyka zmarszczek. kompleks składników koziego mleka, witaminy A i E, prowitamina B5 (D-

panthenol). pH naturalne. Preparat testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Kozie mleko
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Dimethiconol, Cetearyl Alcohol, PEG-20 Stearate, Dimethicone, POLYACRYLAMIDE, C13-14
ISOPARAFFIN, Laureth-7, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Lactobacillus/Milk Solids/Glycine SOJA (Soybean) Oil Ferment, Cyclodextrin,
Propylene Glycol, Goat Milk Extract, Retinyl Palmitate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Parfum (Fragrance), Linalool, Citronellol, Hexyl
Cinnamal, Geraniol, Benzyl Salicylate, Eugenol, Limonene, Coumarin, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Citric Acid
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Krem wmasować w paznokcie i skórę dłoni. Stosować kilka razy dziennie, zwłaszcza po
myciu rąk.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 90 % składników pochodzenia naturalnego

Zozole-Karmelki o smaku cytr i pomarań. z nadzien. musu 75g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 80 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Zozole
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Karmelki o smaku cytrynowym i pomarańczowym z nadzieniem musującym.
Marka: Zozole
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Zawartość składników odżywczych w 100 g produktu
energia
1659 kJ / 391 kcal
tłuszcz
0,4 g
w tym
- nasycone kwasy tłuszczowe<0,1 g
węglowodany
96,8 g
w tym
- cukry
76,3 g
białko
<0,6 g
sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, cytryniany sodu, koncentraty soków
owocowych (0,1%): cytrynowy, pomarańczowy, aromaty, barwniki: kurkumina, ekstrakt z papryki.

Przechowywanie i stosowanie

Zozole-Karmelki z nadzien. Jabłk. Truskaw. i wiśniowym.75g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 87 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Zozole
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Karmelki nadziewane o smaku jabłkowym, truskawkowym i wiśniowym z nadzieniem musującym.
Marka: Zozole
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Zawartość składników odżywczych w 100 g produktu
energia
1659 kJ / 391 kcal
tłuszcz
0,4 g
w tym
- nasycone kwasy tłuszczowe<0,1 g
węglowodany
96,8 g
w tym
- cukry
76,3 g
białko
<0,6 g
sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, cytryniany sodu, koncentraty soków
owocowych (0,1%): jabłkowy, truskawkowy, wiśniowy, aromaty, ekstrakt ze szpinaku i pokrzywy, koncentrat soku z czarnej marchwi,
barwnik: ekstrakt z papryki

Przechowywanie i stosowanie

Kresto - Pestki dyni 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 201 g

Zalecenia dla alergikow: ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać
Marka standaryzowana: Kresto
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: A - Chiny, B - Węgry. Kod kraju pochodzenia podany został po dacie minimalnej trwałości.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pestki dyni.

Marka: KRESTO
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2460 kJ / 593 kcal
Tłuszcz
46 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,5 g
Węglowodany
18 g
w tym cukry
1,1 g
Błonnik
5,3 g
Białko
25 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Tymbark - Jabłko- mięta. Napój niegazowany 2 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2112 g
Marka standaryzowana: Tymbark

Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój owocowy. Niegazowany, pasteryzowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: Tymbark
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.

Wartości odżywcze

Wartość odżywcza w 100 ml

energia
79 kJ / 19 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,5 g
w tym cukry
4,5 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (20%), cukier, regulatory kwasowości - kwas cytrynowy i kwas jabłkowy,
EKSTRAKT z mięty, aromaty, substancja słodząca - sukraloza

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mniej cukru, bez konserwantów, Polska Marka, duuuża butelka 2 l, idealna: do grilla, do posiłku, na zapas, razem, na spotkania, na
święta

Tymbark - Napój owocowy niegazowany jabłko i wiśnia 2l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2115 g
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój owocowy. Niegazowany, pasteryzowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: Tymbark
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza w 100 ml

energia

80 kJ / 19 kcal

tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,5 g
w tym cukry
4,5 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, soki z zagęszczonych soków z: jabłek (14%) i wiśni (6%), cukier, koncentrat z czarnych porzeczek i aronii, regulatory
kwasowości - kwas cytrynowy i kwas jabłkowy, aromaty, substancja słodząca - sukraloza
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem. Zawartość soku może powodować powstanie naturalnego osadu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mniej cukru, bez konserwantów, Polska Marka, duuuża butelka 2 l, idealna: do grilla, do posiłku, na zapas, razem, na spotkania, na
święta

Tymbark - Napój jabłko brzoskiwnia niegaz. 2L
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2122 g
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój owocowy. Niegazowany, pasteryzowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: Tymbark
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza w 100 ml

energia

78 kJ / 18 kcal

tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,6 g
w tym cukry
4,6 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (19%), cukier, sok brzoskwiniowy z zagęszczonego soku (1%), regulatory
kwasowości - kwas cytrynowy i kwas jabłkowy, aromaty, substancja słodząca - sukraloza

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mniej cukru, bez konserwantów, Polska Marka, duuuża butelka 2 l, idealna: do grilla, do posiłku, na zapas, razem, na spotkania, na
święta

Jurajska - Naturalna woda niegazowana 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 518 g
Opis produktu: Przez 10 tysięcy lat natura tworzyła unikalny skład mineralny, dobierając proporcje wapnia do magnezu tak, aby były
optymalnie przyswajane przez organizm człowieka. Twój codzienny łyk minerałów, prosto ze skał Jury. Czerpana z otworu Jurajska w
Postępie na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka Nr OP-ZZ/0540/4/2018 w
żywieniu dzieci powyżej 1. roku życia. Odpowiednia dla diety ubogiej w sód.
Marka standaryzowana: Jurajska
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna niegazowana.
Marka: Jurajska
Oswiadczenia zywieniowe: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód.

Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Zaleca się spożyć do 24
godzin po otwarciu.
Wartości odżywczeOgólna mineralizacja 519 mg/l
wapń
66,3
magnez
32,9
potas
3,3
wodorowęglany 342,0
siarczany
39,0
chlorki
7,9
fluorki
0,3
sód
10,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosto ze skał Jury, niskosodowa, Instytut Matki i Dziecka - pozytywna opinia, polska woda z Jury

Jurajska - Naturalna woda gazowana 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 529 g

Opis produktu: Przez 10 tysięcy lat natura tworzyła unikalny skład mineralny, dobierając proporcje wapnia do magnezu tak, aby były
optymalnie przyswajane przez organizm człowieka. Twój codzienny łyk minerałów, prosto ze skał Jury. Czerpana z otworu Jurajska w
Postępie na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wysokonasycona CO2. Odpowiednia dla diety ubogiej w sód.
Marka standaryzowana: Jurajska
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna gazowana.
Marka: Jurajska

Oswiadczenia zywieniowe: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Zaleca się spożyć do 24
godzin po otwarciu.
Wartości odżywczeOgólna mineralizacja 519 mg/l
wapń
66,3
magnez
32,9
potas
3,3
wodorowęglany 342,0
siarczany
39,0
chlorki
7,9
fluorki
0,3
sód
10,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosto ze skał Jury, niskosodowa, polska woda z Jury

Cisowianka - Naturalna woda mineralna niegazowana 500ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 526 g

Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez
producenta. pH 7 neutralne.
Marka standaryzowana: Cisowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, nienasycona dwutlenkiem węgla, średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka

Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Ogólna mineralizacja 742 mg/l
Jony w mg/l:
Wapniowy Ca 2+
130,3
Magnezowy Mg 2+
21,9
Sodowy Na +
11,0
Wodorowęglanowy HCO3 539,1
Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - Naturalna woda mineralna gazowana 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 527 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta.

Marka standaryzowana: Cisowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, wysokonasycona dwutlenkiem węgla, średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Jony w mg/l:

Ogólna mienralizacja: 742 mg/l
-

Wapniowy Ca 2+
130,3
Magnezowy Mg 2+
21,9
Sodowy Na +
11,0
Wodorowęglanowy HCO3 539,1
Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Herbapol - Zielnik Polski Melisa 20 torebek
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 62 g
Opis produktu: Melisa wspomaga fizyczne i psychiczne dobre samopoczucie, ułatwia odprężenie organizmu oraz wpływa korzystnie na spokojny sen.

Marka standaryzowana: Herbapol
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Zielnik Polski
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Melisa herbatka ziołowa.
Marka: Herbapol
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła.
Wartości odżywcze
100 ml
Wartość energetyczna
2 kJ / 1 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g

Białko

0g

Sól

0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% liści melisy. Melissae folium
Zawartosc opakowania: 20 torebek x 2 g
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, Jedną torebkę zalać szklanką (200 ml) wrzącej wody. Zaparzać pod przykryciem
przez ok. 10 min. Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia naparu z 2 torebek dziennie.
Nie należy stosować u osób nadwrażliwych na liść melisy. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wspomaga odprężenie organizmu i spokojny sen

Ziaja - Intima płyn do higieny intymnej 200ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 230 g
Opis produktu: Przebadany przez lekarzy ginekologów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Posiada certyfikat
Akademickiego Stowarzyszenia Ginekologów Onkologów w Gdańsku. Płyn do higieny intymnej o zapachu wiosennych konwalii. Zawiera
kwas mlekowy, prowitaminę B5 (D-panthenol), łagodne substancje myjące pochodzenia roślinnego. - Wpływa korzystnie na mikroflorę
okolic intymnych. - Zmniejsza uczucie dyskomfortu. - Nawilża i zapobiega przesuszeniu naskórka. - Delikatnie myje oraz zapewnia
długotrwałe poczucie czystości i świeżości. - Przeznaczony do codziennej pielęgnacji miejsc intymnych. pH fizjologiczne. Preparat
testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Intima
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do higieny intymnej o zapachu wiosennych konwalii
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Panthenol, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate,
Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Geraniol, CI 42090 (FD&C Blue No. 1)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Stosować do mycia niewielką ilość płynu, następnie dokładnie spłukać.

Przechowywanie i stosowanie

Garnier - 3w1 Żel myjący + Peeling + Maseczka 150 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 220 g

Opis produktu: Czy produkt 3 w 1 Żel myjący + Peeling + Maseczka jest stworzony dla mnie?. Tak, jeśli masz tłustą lub mieszaną cerę z
tendencją do niedoskonałości i zaskórników. Czym się wyróżnia?. Używa się go zarówno jako kremu myjącego, jak i peelingu oraz
maseczki. 1. Żel myjący: wzbogacony w cynk o właściwościach regulujących wydzielanie sebum oraz w ekstrakt z Smithsonite* oczyszcza
i eliminuje zanieczyszczenia. 2. Peeling: zawiera pumeks, naturalny czynnik złuszczający, aby usuwać martwe komórki i odblokować pory.
3. Maseczka: wzbogacona w białą glinkę posiadającą właściwości łagodzące i absorbujące, aby zmniejszyć błyszczenie się skóry. Potrójna
moc minerałów w walce z niedoskonałościami. Zauważalne rezultaty***: 3 efekty, jeden produkt. Żel myjący: eliminuje nadmiar sebum
według 89% osób. Peeling: odblokowuje pory według 88% osób. Maseczka: ujednolica cerę według 91% osób. Testowany dermatologicznie.
* Ekstrakt z Smithsonite - pochodna cynku. *** Test konsumencki, 57 kobiet, 4 tygodnie, % satysfakcji.
Marka standaryzowana: Garnier
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Czysta Skóra

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 3w1 Żel myjący + Peeling + Maseczka
Marka: Garnier

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua / Water, Kaolin, Glycerin, Butylene Glycol, Zea Mays Starch / Corn Starch, Cl 77891 / Titanium Dioxide, Decyl
Glucoside, Polyethylene, Sodium Laureth Sulfate, Chondrus Crispus (Carrageenan), PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Salicylate, Cl 42090 /
Blue 1 Lake, Eucalyptus Globulus Extract / Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Limonene, Linalool, Menthol, Phenoxyethanol, Propylene

Glycol, Pumice, Salicylic Acid, Smithsonite / Smithsonite Extract, Sodium Hydroxide, Tetrasodium EDTA, Xanthan Gum, Zinc Gluconate,
Parfum / Fragrance (F.I.L. B43449/1)
Przygotowanie i stosowanie: Jak go stosować?, 1. Żel myjący: aplikuj na zwilżoną skórę twarzy, delikatnie masując, a następnie spłucz
wodą. Stosuj codziennie. Unikaj kontaktu z oczami. 2. Peeling: używaj na zwilżoną skórę twarzy, rozprowadź okrężnymi ruchami
masującymi na czole, nosie i brodzie, a następnie spłucz wodą. Stosuj codziennie. Unikaj kontaktu z oczami. 3. Maseczka: nałóż ją na skórę
twarzy i pozostaw do wyschnięcia na 3 minuty. Spłucz obficie wodą. Stosuj 2-3 razy w tygodniu. Omijaj skórę wokół oczu. W przypadku
dostania się produktu do oczu natychmiast przepłucz je wodą. W przypadku podrażnienia zaprzestań stosowania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: oczyszcza, odblokowuje pory, matuje, potrójna moc minerałów i kwas salicylowy, cera tłusta ze skłonnością do niedoskonałości,
udowodniona skuteczność w 7 dni**, ** Samoocena w grupie 55 kobiet

Yano - Gotowy hamburger smażony 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 208 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Yano
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wyrób garmażeryjny z surowców pochodzenia drobiowego, smażony.
Marka: Yano
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1044 kJ/251 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4 g
Węglowodany
10,9 g
w tym cukry
0,6 g
Białko
10,8 g
Sól
2,45 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt (73%), woda, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, sól spożywcza, wzmacniacz smaku:
E621, mieszanka przypraw, aromaty (aromat dymu wędzarniczego), białko SOJOWE, skrobia ziemniaczana, regulator kasowości: E262,
przeciwutleniacze: E330, E300, substancja konserwująca: E250
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Produkt gotowy do spożycia po podgrzaniu. Propozycja podania przedstawiona na folii ozdobnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dobry na kanapkę, wygodne danie obiadowe, idealny na grill

Rio Mare - tuńczyk w sosie własnym 160 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 210 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera
Marka standaryzowana: Rio Mare
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tuńczyk w sosie własnym.
Marka: Rio Mare
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
101 kcal
Wartość energetyczna
427 kJ
Tłuszcz
0,5 g
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
0g
w tym: cukry
0g
Białko
24 g

Sól

1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: tuńczyk** (70%), woda, sól, naturalny aromat SELERA i cebuli, **Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

Przechowywanie i stosowanie

Red Bull - Energetyk 355 ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 386 g

Opis produktu: Red Bull doda Ci skrzydeł. W połowie lat 80. ubiegłego wieku Dietrich Mateschitz, zainspirowany napojami
funkcjonalnymi z Dalekiego Wschodu, założył firmę Red Bull. Stworzył on nowy produkt i unikalny koncept marketingowy, a Red Bull
Energy Drink zadebiutował na rynku w Austrii 1 kwietnia 1987 roku. Tym samym powstała zupełnie nowa kategoria produktów - napoje
energetyczne. . Kiedy pić. Red Bull Energy Drink jest ceniony na całym świecie przez wybitnych sportowców, studentów i ludzi
najbardziej wymagających profesji, doceniają go także kierowcy w długich trasach. Co znajduje się w puszcze. Kofeina: Kofeina była znana
już przez starożytne cywilizacje. Pozyskiwano ją ze źródeł naturalnych, takich jak herbata, kawa, kakao czy orzechy koli i doceniano jej
pobudzające działanie. Tauryna: Tauryna jest aminokwasem występującym naturalnie w ludzkim organizmie i obecnym w codziennej diecie.
Bierze udział w wielu procesach biologicznych. Witaminy z grupy B: Witaminy są podstawowymi mikroskładnikami pokarmowymi,
niezbędnymi do zachowania prawidłowych funkcji organizmu. Cukier: Cukier zawarty w Red Bull Energy Drink wytwarzany jest z
buraków cukrowych. Alpejska woda źródlana: Głównym składnikiem Red Bulla jest oczywiście woda. - Specjalna formuła Red Bull Energy
Drink łączy w sobie wysokiej jakości składniki: kofeinę, taurynę, witaminy z grupy B, cukier, alpejską wodę źródlaną. - Puszki Red Bull są
wykonane z aluminium nadającego się w 100% do recyklingu. - Zgrzewka zawiera 24 puszki Red Bull Energy Drink 355 ml. - Ożywia ciało i
umysł.
Marka standaryzowana: Red Bull
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój energetyczny. Pasteryzowany
Marka: Red Bull
Informacje o recyklingu: Puszka - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny. Niezalecany dla dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią (32
mg/100 ml).

Wartości odżywcze
w 100 ml
wartość energetyczna
192 kJ (45 kcal)
białko
0g
węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
tłuszcze
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) 0 g
błonnik pokarmowy
0g
sód
0,04 g
witaminy:
niacyna
8 mg / 50% ZDS
kwas pantotenowy
2 mg / 33% ZDS
witamina B6
2 mg /143% ZDS
witamina B12
2 µg / 80% ZDS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sacharoza, glukoza, regulator kwasowości (cytrynian sodowy, węglany magnezu), DWUTLENEK węgla, kwas (kwas
cytrynowy), tauryna (0,4%), kofeina (0,03%), inozytol, witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12), aromaty, barwniki (karmel,
RYBOFLAWINA)
Przygotowanie i stosowanie: Pij schłodzony. Spożywaj umiarkowanie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera taurynę, ożywia ciało i umysł
Informacje dot stylu zycia cd: Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Elmex - Pasta do zębów junior 7-12 lat 75 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Pasta do zębów odpowiednia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zawartość fluoru dostosowana do wieku dziecka.
Miętowy smak.
Marka standaryzowana: Elmex
Jednostka opisowa: ml SUT

Składniki i wartości odżywcze

Marka: Elmex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol (*S) / Glycerin (*Y), HYDROXYETHYLCELLULOSE, Olaflur, Cl 77891, Aroma, Limonene,
Sodium Saccharin, Hydrochloric Acid, *S/*Y: sprawdź kod produkcyjny
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: U dzieci poniżej 6 lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych,
aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub
lekarzem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Wysokoaktywny aminofluorek zawarty w paście o skuteczności udowodnionej w wielu badaniach klinicznych.Pasta do zębów
tworzy na powierzchni szkliwa specjalną ochronną warstwę fluorku wapnia.Zęby są bardziej odporne na utratę minerałów pod wpływem
kwasów próchnicowych.Pomaga w ponownym wbudowaniu w szkliwo minerałów rozpuszczonych przez kwasy próchnicowe.Ochrona
przed próchnicą.Zawartość fluoru dostosowana do wieku dziecka.Łagodny miętowy smak.
Dodatkowe informacje: Pasta do zębów dla dziecka 7-12 lat z fluorem elmex Junior. Dlaczego nowe zęby stałe potrzebują dodatkowej
ochrony. Bakterie zamieniają cukry i węglowodany obecne w pożywieniu na kwasy, które atakują szkliwo zębów. Wyrzynające się zęby
stałe są szczególnie podatne na próchnicę, ponieważ szkliwo nie jest jeszcze w pełni utwardzone. Dlatego dentyści rekomendują stosowanie
pasty do zębów z odpowiednią do wieku dziecka zawartością fluoru (1400 ppm). Jak działa pasta do zębów elmex Junior. Wysokoaktywny
aminofluorek zawarty w paście do zębów elmex Junior ma skuteczność udowodnioną w wielu badaniach klinicznych. . Tworzy
natychmiastową warstwę ochronną wokół zębów. Dzięki odpowiedniej do wieku dziecka zawartości fluoru, zęby stałe są wzmocnione i
chronione przed próchnicą. Pasta ma łagodny smak. Zawiera: Olaflur (aminofluorek), 1400 ppm F-.

Purina - One karma dla kota z wołowiną i ryżem 800g
Opis Produktu
Opis produktu: PURINA ONE Adult przeznaczona jest dla kotów powyżej jednego roku. PURINA ONE Bifensis to unikalna formuła
żywieniowa zawierająca korzystne bakterie funkcjonalne, które, jak udowodniono naukowo, wzmacniają od wewnątrz naturalną ochronę
organizmu Twojego kota. Opracowana przez lekarzy weterynarii i dietetyków Purina, PURINA ONE Bifensis zawiera, poza korzystnymi
bakteriami funkcjonalnymi, wszystkie najważniejsze składniki odżywcze, których potrzebuje Twój kot, w tym kwasy tłuszczowe Omega
6. Jej podwójna formuła ochronna działa od wewnątrz, pomagając wspierać naturalną produkcję przeciwciał u Twojego kota, a także na
zewnątrz, utrzymując zdrową skórę i sierść. . Dostępna w szerokiej gamie smaków z wysokiej jakości składnikami, takimi jak wołowina
jako główny składnik, PURINA ONE Bifensis wspiera naturalną ochronę Twojego kota dziś i jutro. Bez dodatku barwników, bez dodatku
sztucznych aromatów, bez dodatku sztucznych konserwantów. Udowodnione działanie ograniczające odkładanie się kamienia nazębnego aż
do 40%*. Zdrowy układ moczowy wspierany prze zbilansowaną zawartość składników mineralnych. Wysoka przyswajalność składników

odżywczych dzięki wysokiej jakości składnikom. Pomaga utrzymać mocne i zdrowe kości dzięki składnikom mineralnym i witaminie D.
Zdrowa skóra i lśniąca sierść wspierane przez kwasy tłuszczowe Omega 6 i cynk. *Badania Purina.
Marka standaryzowana: Purina ONE
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: One karma dla kota z wołowiną i ryżem
Marka: PURINA ONE
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Dodatki:
Dodatki dietetyczne:
IU/kg:
Wit. A:
33 000
Wit. D3:
1 000
Wit. E:
460
mg/kg:
Wit. C:
140
Tauryna:
700
Jednowodny siarczan żelazawy:204
Bezwodny jodan wapnia:
2.6
Pięciowodny siarczan miedzi: 41
Jednowodny siarczan manganu: 97
Jednowodny siarczan cynku: 340
Selenin sodu:
0.24
Z przeciwutleniaczami.
Składniki analityczne:
Białko:
34.0%
Oleje i tłuszcze surowe:
14.0%
Popiół surowy:
7.5%
Włókno surowe:
2.5%
Kwasy tłuszczowe omega 6: 2.0%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: wołowina (16%), suszone białko drobiowe, pełnoziarnista pszenica (16%), kukurydza, mączka sojowa, tłuszcz zwierzęcy,
glutenowa mączka pszenna, glutenowa mączka kukurydziana, suszony korzeń cykorii, grys kukurydziany, suszona pulpa buraczana,
składniki mineralne, digest (z dodatkiem Lactobacillus Delbrueckii i Fermentum w proszku, poddanych obróbce cieplnej: 0.025%), drożdże
Przygotowanie i stosowanie: Waga kota 2-4 kg, Ilość 35-65 g, Waga kota 4-6 kg, Ilość 65-100 g, Waga kota 6-8 kg, Ilość 100-130 g ,
Zalecane dzienne ilości karmy powinny zostać dostosowane do warunków pogodowych, poziomu aktywności kota i jego kondycji
fizycznej. Zapewnij kotu stały dostęp do czystej, świeżej wody do picia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ograniczenie odkładania się kamienia nazębnego do 40%*, zdrowy układ moczowy, wysoka przyswajalność składników
odżywczych, bez dodatku barwników, widoczne zdrowie dziś i jutro, *Badania Purina

Nimm2 - Śmiejżelki kwaśne. Żelki owocowe 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 101 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać
Opis produktu: Wesołe żelki z sokiem owocowym wzbogacone witaminami. W każdej torebce znajduje się wiele owocowych żelków w
różnych kształtach. Dzięki temu dzieci uwielbiają układać z nich wesołe ludziki. Mamy chętnie kupują Śmiejżelki, bo marka nimm2
gwarantuje wysoką jakość produktu. nimm2 Śmiejżelki. Łakocie i witaminy.
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe wzbogacone witaminami.
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1397 kJ/329 kcal
Tłuszcz
<0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
75,2 g
w tym cukry
61,8 g
Białko
4,5 g
Sól
0,30 g
Zawartość witamin na 100 g
Niacyna
15,6 mg
Witamina E
10,3 mg
Kwas pantotenowy
7,4 mg
Witamina B6
1,5 mg
Biotyna
50 µg
Witamina B12
2,2 µg

Zdrowie i styl życia

Skladniki: cukier, syrop glukozowy, sok owocowy (5 %) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), żelatyna, kwas
(kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY), skrobia modyfikowana, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, regulator
kwasowości: jabłczany sodu, aromaty, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina),
witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, biotyna, witamina B12

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: extra kwaśne!, zawiera sok owocowy i witaminy, witaminy dla rodziny -> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy, Witamina
B6, Biotyna, Witamina B12

Lirene - Migdałowy kremowy żel myjący z D-Panthenolem 150 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 176 g
Opis produktu: Kremowy żel myjący zawiera łagodząca bio-formułę, która skutecznie i delikatnie oczyszcza skórę z makijażu oraz
wszelkich zanieczyszczeń, pozostawiając ją jedwabiście gładką i miękką w dotyku. Naturalne składniki aktywne sprawiają, że pielęgnacja
jest przyjemnością, a efekty stosowania są widoczne od pierwszego użycia. Odpowiedni dla każdego typu skóry, szczególnie wrażliwej,
suchej i naczynkowej. Składniki aktywne:. - Olej migdałowy - bogaty w kwas oleinowy i linolenowy skutecznie wzmacnia barierę lipidową
skóry chroniąc ją przed podrażnieniami oraz utratą nawilżenia. Intensywnie wygładza skórę, która odzyskuje świeżość i zdrowy wygląd. D-Panthenol - koi i łagodzi podrażnienia skóry wywołane przez czynniki zewnętrzne. Pozostawia skórę delikatną i miękką w dotyku. DuoMoist Complex - połączenie niezwykle skutecznych składników nawilżających, które wiążąc wodę w skórze, intensywnie i długotrwale
ją nawilżają. Skóra staje się elastyczna, delikatna i świeża. Udowodniona skuteczność*:. oczyszczenie z makijażu i zanieczyszczeń - 97%.
odświeżenie - 100%. wygładzenie i nawilżenie - 87%. *Test In Vivo - ocena w grupie kobiet z cerą suchą, wrażliwą i naczynkową po 1
tygodniu stosowania. Bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzone w Laboratorium Naukowym Lirene. Testowano dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Lirene
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdałowy kremowy żel myjący z D-Panthenolem
Marka: Lirene
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Betaine, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Panthenol, Triethanolamine, Sodium Cocoyl Glutamate, Parfum (Fragrance), Hydroxyacetophenone, Laureth-2, PEG/PPG-120/10
Trimethylolpropane Trioleate, Glycol Distearate, Buteth-3, Coco-Glucoside, Disodium EDTA, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)
Oil, Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate, Tributyl Citrate, Citric Acid, Benzoic Acid, CI
16035 (FD&C Red No. 40), CI 17200 (D&C Red No. 33)
Przygotowanie i stosowanie: Stosowanie: Nanieść żel na wilgotną skórę twarzy i szyi, lekko wmasować kolistymi ruchami, a następnie
zmyć ciepłą wodą. Do stosowania rano i wieczorem w codziennej pielęgnacji oczyszczającej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: delikatnie oczyszcza, łagodny dla skóry, każdy typ cery, również wrażliwa, sucha i naczynkowa

Garnier - Fructis Banana Hair Food odżywcza maska 390 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 444 g
Opis produktu: 98% pochodzenia naturalnego. Formuła zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego. Pozostałe 2% oferuje
przyjemność stosowania i wysoką trwałość formuł. Tak wegańska formuła*. Tak formuła w 98% biodegradowalna**. Tak testowana
dermatologicznie. Tak olejki roślinne. * Formuła wegańska: nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego lub pochodnych. ** Zgodnie z
OECD 301 lub równoważnym testem.
Marka standaryzowana: Garnier
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Fructis

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fructis Banana Hair Food odżywcza maska
Marka: Garnier
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą. Z powodu wysokiego
stężenia składników naturalnych kolor produktu może się różnić. Nie połykać. Chronić przed dziećmi.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Składnik - Jakie jest źródło pochodzenia?, Aqua / Water - Woda oczyszczona, Cetearyl Alcohol - Pochodzenie roślinne,
Glycerin - Pochodzenie roślinne, Isopropyl Myristate - Pochodzenie roślinne, Stearamidopropyl Dimethylamine - Pochodzenie roślinne,
Butyrospermum Parkii Butter/Shea Butter - Masło shea, Olea Europaea Oil/Olive Fruit Oil - Oliwa z oliwek, Musa Paradisiaca Fruit
Extract/Banana Fruit Juice - Banan, Glycine Soja Oil/Soybean Oil - Soja, Sodium Hydroxide - ***, Helianthus Annuus Seed Oil/Sunflower

Seed Oil - Nasiona słonecznika, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract/Rosemary Leaf Extract - Rozmaryn, Coco-Caprylate/Caprate Pochodzenie roślinne, Cocos Nucifera Oil/Coconut Oil - Kokos, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride - ***, Caprylyl
Glycol - ***, Citric Acid - ***, Persea Gratissima Oil/Avocado Oil - Awokado, Lactic Acid - Fermentowany burak lub kukurydza, Tartaric
Acid -Pochodzenie roślinne, Cetyl Esters -Pochodzenie roślinne, Tocopherol -Pochodzenie roślinne, Potassium Sorbate - ***, Sodium
Benzoate - ***, Salicylic Acid - ***, Caramel - Pochodzenie roślinne, Linalool - Pochodzi z zapachu lub pochodnej rośliny, Eugenol Pochodzi z zapachu lub pochodnej rośliny, Coumarin - Pochodzi z zapachu lub pochodnej rośliny, Benzyl Alcohol - Pochodzi z zapachu
lub pochodnej rośliny, Parfum/Fragrance - ***, *** Oferuje przyjemność stosowania i wysoką trwałość formuł
Przygotowanie i stosowanie: 3 sposoby użycia - Możesz ją stosować:, 1. Jako odżywkę: nanieś na mokre włosy, aby je odżywić i ułatwić
ich rozczesywanie, bez obciążania.. 2. Jako maskę: nanieś na mokre włosy, pozostaw na 3 minuty i dokładnie spłucz, aby intensywnie
odżywić bardzo suche włosy. 3. Jako pielęgnację bez spłukiwania: nanieś niewielką ilość produktu na mokre albo suche włosy, aby je
odżywić i zapewnić im miękkość na dłużej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 98% składników pochodzenia naturalnego, maska 3 sposoby użycia, odżywcza maska

Garnier - Maska do włosów zniszczonych 390 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 440 g
Opis produktu: 98% pochodzenia naturalnego. Formuła zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego. Pozostałe 2% oferuje
przyjemność stosowania i wysoką trwałość formuł. Tak wagańska formuła*. formuła w 96% biodegradowalna**. Tak testowana
dermatologicznie. Tak olejki roślinne. Bez silikonów. Bez parabenów. Bez sztucznych barwników. * Formuła wegańska: nie zawiera
składników pochodzenia zwierzęcego lub pochodnych. ** Zgodnie z OECD 301 lub równoważnym testem.
Marka standaryzowana: Garnier
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Fructis

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Maska do włosów zniszczonych
Marka: Garnier
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą. Z powodu wysokiego
stężenia składników naturalnych kolor produktu może się różnić. Nie połykać. Chronić przed dziećmi.

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Składnik - Jakie jest źródło pochodzenia?, Aqua / Water - Woda oczyszczona, Cetearyl Alcohol - Pochodzenie roślinne,
Glycerin - Pochodzenie roślinne, Isopropyl Myristate - Pochodzenie roślinne, Stearamidopropyl Dimethylamine - Pochodzenie roślinne,
Carica Papaya Fruit Extract / Papaya Fruit Extract - Papaja, Phyllanthus Emblica Fruit Extract - Amla, Glycine Soja Oil / Soybean Oil - Soja,
Sodium Hydroxide - ***, Helianthus Annuus Seed Oil/Sunflower Seed Oil - Nasiona słonecznika, Coco-Caprylate/Caprate - Pochodzenie
roślinne, Cocos Nucifera Oil/Coconut Oil - Kokos, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride - ***, Caprylyl Glycol ***, Citric Acid - ***, Tartaric Acid - Pochodzenie roślinne, Cetyl Esters - Pochodzenie roślinne, Potassium Sorbate - ***, Salicylic Acid ***, Caramel - Pochodzenie roślinne, Linalool - Pochodzi z zapachu lub pochodnej rośliny, Geraniol- Pochodzi z zapachu lub pochodnej
rośliny, Limonene - Pochodzi z zapachu lub pochodnej rośliny, Parfum/Fragrance - ***, *** Oferuje przyjemność stosowania i wysoką
trwałość formuł
Przygotowanie i stosowanie: 3 sposoby użycia - Możesz ją stosować:, 1. Jako odżywkę: nanieś na mokre włosy, aby je odbudować i
ułatwić ich rozczesywanie, bez obciążania. 2. Jako maskę: nanieś na mokre włosy, pozostaw na 3 minuty i dokładnie spłucz, aby
intensywnie zregenerować i odbudować zniszczone włosy. 3. Jako pielęgnację bez spłukiwania: nanieś niewielką ilość produktu na mokre
lub suche włosy, aby je odbudować i zmniejszyć ilość rozdwojonych końcówek.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: maska 3 sposoby użycia, bez parabenów, bez silikonów, bez sztucznych barwników, tak wegańska formuła*, 98% składników
pochodzenia naturalnego, regenerująca maska, * Formuła wegańska: nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego lub pochodnych

Felix - Pistacje prażone. solone 380 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 388 g
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, PISTACJE/ORZECHY PISTACJOWE Zawiera
Opis produktu: źródło składników odżywczych:. fosfor. błonnik. nienasycone kwasy tłuszczowe. wit. E. magnez.
Marka standaryzowana: Felix
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pistacje prażone, solone.
Marka: Felix
Oswiadczenia zywieniowe: źródło magnezu i fosforu. źródło składników odżywczych: fosfor, błonnik, nienasycone kwasy tłuszczowe,
wit. E, magnez.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest zalecany dla małych dzieci z powodu ryzyka zadławienia.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od nasłonecznienia i źródeł ciepła.

Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witaminy i składniki mineralne
Witamina E
Magnez
Fosfor
Opakowanie zawiera 7-8 porcji produktu bez skorupki. Porcja = 30 g
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby
dorosłej).
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PISTACJE, sól (1,2%)
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez tłuszczu, prażone w piecu, źródło magnezu i fosforu
Dodatkowe informacje: Odwiedź nas na www.felixpolska.pl.

Head&Shoulders-Szampon citrus fresh do włosów tłustych 400ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 456 g

Wartość odżywcza produktu w 100 g
2648 kJ
640 kcal
54 g
10 g
36 g
7,2 g
16 g
6,1 g
4,3 g
20 g
1,2 g
w 100 g
3,0 mg
153 mg
500 mg
Wartość odżywcza produktu w porcji 30
g
795 kJ
192 kcal

Opis produktu: Szampon przeciwłupieżowy Head & Shoulders zwalcza główną przyczynę łupieżu, zapewniając do 72 godzin ochrony
przed białymi płatkami, suchością i swędzeniem skóry (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu; swędzenie związane
z łupieżem). Jego zaawansowana formuła jest testowana dermatologicznie, ma zrównoważone pH i została wzbogacona antyoksydantami,
aby zapewnić łagodną pielęgnację włosów i skóry głowy oraz pozostawić je do 100% bez łupieżu – skuteczność szamponu została
potwierdzona klinicznie (przy regularnym stosowaniu). Szampon Citrus Fresh skutecznie oczyszcza przetłuszczające się włosy
i przetłuszczoną skórę głowy, zapewniając uczucie świeżości i długotrwały, przyjemny zapach. Head & Shoulders to szampon nr 1
w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym), który dba o naszą
planetę: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności od punktów recyklingu).
Marka standaryzowana: Head & Shoulders
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Rumunia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Rumunia, Zapakowano w - Rumunia

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Head & Shoulders
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Xylenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine,
Glycol Distearate, Sodium Citrate, Parfum, Piroctone Olamine, Menthol, Dimethiconol, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Salicylate,
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Dimethicone, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, TEA-Dodecylbenzenesulfonate,
Trideceth-10, Hexyl Cinnamal, Limonene, Benzyl Salicylate, Propylene Glycol, Citronellol, Polyquaternium-76, Citrus Limon Fruit Extract,
CI 19140, Triethylene Glycol, Benzyl Alcohol, CI 42090
Przygotowanie i stosowanie: Nanieś na wilgotne włosy i skórę głowy, umyj i spłucz. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj z odżywką
H&S.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Do 72 godzin ochrony przed łupieżem, suchością i swędzeniem (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu)
(związanym z łupieżem), Zwalcza główną przyczynę łupieżu, pozostawiając włosy do 100% bez łupieżu. Skuteczność potwierdzona
klinicznie (przy regularnym stosowaniu), Testowany dermatologicznie, o zrównoważonym pH i wzbogacony antyoksydantami, aby
zapewnić łagodną pielęgnację skóry głowy i włosów, Szampon przeciwłupieżowy Citrus Fresh oczyszcza przetłuszczające się włosy
i przetłuszczoną skórę głowy, pozostawiając trwały, cytrusowy zapach, Razem lepiej – stosuj z odżywką H&S, która głęboko nawilża
włosy i skórę głowy, zapewniając piękne włosy, Szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących sprzedaży
zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym), Bezpieczny dla środowiska: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności
od punktów recyklingu)

Head n Shoulders - Szampon do włosów normalnych 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 456 g
Opis produktu: Szampon przeciwłupieżowy Head & Shoulders zwalcza główną przyczynę łupieżu, zapewniając do 72 godzin ochrony
przed białymi płatkami, suchością i swędzeniem skóry (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu; swędzenie związane
z łupieżem). Jego zaawansowana formuła jest testowana dermatologicznie, ma zrównoważone pH i została wzbogacona antyoksydantami,
aby zapewnić łagodną pielęgnację włosów i skóry głowy oraz pozostawić je do 100% bez łupieżu – skuteczność szamponu została
potwierdzona klinicznie (przy regularnym stosowaniu). Szampon przeciwłupieżowy Classic Clean głęboko oczyszcza włosy, zapewniając
im świeżość i piękne nawilżenie. Head & Shoulders to szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących
sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym), który dba o naszą planetę: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki
i w zależności od punktów recyklingu).
Marka standaryzowana: Head & Shoulders
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Rumunia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Rumunia, Zapakowano w - Rumunia

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Head & Shoulders
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Xylenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine,
Glycol Distearate, Sodium Citrate, Parfum, Piroctone Olamine, Sodium Benzoate, Dimethiconol, Citric Acid, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Dimethicone, Hexyl Cinnamal, Linalool, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, TEADodecylbenzenesulfonate, Trideceth-10, Sodium Salicylate, Polyquaternium-76, Triethylene Glycol, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, CI
42090, CI 17200
Przygotowanie i stosowanie: Nanieś na wilgotne włosy i skórę głowy, umyj i spłucz. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj z odżywką
H&S.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Do 72 godzin ochrony przed łupieżem, suchością i swędzeniem (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu)
(związanym z łupieżem), Zwalcza główną przyczynę łupieżu, pozostawiając włosy do 100% bez łupieżu. Skuteczność potwierdzona
klinicznie (przy regularnym stosowaniu), Testowany dermatologicznie, o zrównoważonym pH i wzbogacony antyoksydantami, aby
zapewnić łagodną pielęgnację skóry głowy i włosów, Szampon przeciwłupieżowy Classic Clean oczyszcza włosy, zapewniając im świeżość
i piękne nawilżenie, Razem lepiej – stosuj z odżywką H&S, która głęboko nawilża włosy i skórę głowy, zapewniając piękne włosy,
Szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym),
Bezpieczny dla środowiska: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności od punktów recyklingu)

Head n Shoulders - Menthol szampon przeciwłupieżowy 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 456 g
Opis produktu: Szampon przeciwłupieżowy Head & Shoulders zwalcza główną przyczynę łupieżu, zapewniając do 72 godzin ochrony
przed białymi płatkami, suchością i swędzeniem skóry (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu; swędzenie związane
z łupieżem). Jego zaawansowana formuła jest testowana dermatologicznie, ma zrównoważone pH i została wzbogacona antyoksydantami,
aby zapewnić łagodną pielęgnację włosów i skóry głowy oraz pozostawić je do 100% bez łupieżu – skuteczność szamponu została
potwierdzona klinicznie (przy regularnym stosowaniu). Szampon przeciwłupieżowy Menthol oczyszcza, zapewniając uczucie mentolowej
świeżości, i sprawia, że włosy są pięknie nawilżone. Head & Shoulders to szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych
dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym), który dba o naszą planetę: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz
nakrętki i w zależności od punktów recyklingu).
Marka standaryzowana: Head & Shoulders
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Rumunia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Rumunia, Zapakowano w - Rumunia

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Head & Shoulders
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Xylenesulfonate, Cocamidopropyl Betaine,
Glycol Distearate, Sodium Citrate, Parfum, Piroctone Olamine, Menthol, Dimethiconol, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Salicylate,
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Dimethicone, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Trideceth-10, Polyquaternium-76, Triethylene Glycol, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, CI 42090, CI 17200
Przygotowanie i stosowanie: Nanieś na wilgotne włosy i skórę głowy, umyj i spłucz. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj z odżywką
H&S.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Do 72 godzin ochrony przed łupieżem, suchością i swędzeniem (widoczne oznaki łupieżu, przy regularnym stosowaniu)
(związanym z łupieżem), Zwalcza główną przyczynę łupieżu, pozostawiając włosy do 100% bez łupieżu. Skuteczność potwierdzona
klinicznie (przy regularnym stosowaniu), Testowany dermatologicznie, o zrównoważonym pH i wzbogacony antyoksydantami, aby
zapewnić łagodną pielęgnację skóry głowy i włosów, Szampon przeciwłupieżowy Menthol głęboko oczyszcza, zapewniając uczucie

mentolowej świeżości, Razem lepiej – stosuj z odżywką H&S, która głęboko nawilża włosy i skórę głowy, zapewniając piękne włosy,
Szampon nr 1 w Polsce (obliczenia P&G na podstawie danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej szamponów w ujęciu rocznym),
Bezpieczny dla środowiska: butelka nadaje się do recyklingu (oprócz nakrętki i w zależności od punktów recyklingu)

Krosno - Szklanki do napojów 250 ml x 6 szt.
Opis Produktu
Opis produktu: 6 szklanek o pojemności 250 ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szklanki do napojów
Marka: Krosno
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Użytkować w temperaturze otoczenia, nie podgrzewać do temperatury powyżej 60'C. Narażenie
naczyń na różnice temperatur przekraczającej 35'C poprzez szybkie podgrzanie lub szybkie schłodzenie może powodować ich
uszkodzenie. Użytkowanie naczyń rzez małe dzieci wymaga nadzoru osoby dorosłej. W celu mycia mechanicznego stosować tylko
programy pracy zmywarki oraz środki chemiczne specjalne przeznaczone do mycia wyrobów szklanych. UWAGA! rekomendujemy mycie
ręczne wyrobów dekorowanych złotem i platyną

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 x 250 ml

Przechowywanie i stosowanie

Konspol - Pierożki gyoza z kurczakiem 230 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 292 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Pierożki gyoza to jedno z najsmaczniejszych dań w Japonii. Produkowane są na bazie oryginalnej receptury i na
oryginalnych japońskich urządzeniach. Charakteryzują się bardzo cienkim ciastem z mąki pszennej. Nadziewane delikatnym mięsem i
specjalnie dobranymi warzywami. Doskonałe jako danie obiadowe oraz przystawka podawana przed lub po głównym posiłku. Farsz do
pierożków jest przygotowany z kapusty białej, pora, cebuli, mięsa z kurczaka z dodatkiem aromatycznych przypraw. Powstaje z tego
bardzo subtelne w smaku nadzienie.
Marka standaryzowana: Go Asia
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Smak Japonii
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. Polecamy przygotowanie pierożków według tradycyjnej techniki tj. smażenie i duszenie:. 1.
rozgrzać niewielkich rozmiarów patelnię teflonową. 2. wlać 1 łyżeczkę oleju i rozprowadzić równomiernie na patelni. 3. ułożyć w
wianuszek pierożki płaską częścią na patelni. 4. smażyć ok. 2 minut aż pierożki się zarumienią. 5. wlać ok. 1 szklanki wody. 6. przykryć i
dusić ok. 4 minut (do odparowania wody). Wyłożyć na talerz, można podawać z sosem sojowym lub maczając w mieszance sosu sojowego
i octu winnego. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt garmażeryjny z nadzieniem warzywno-mięsnym, parzony, rozmrożony.
Marka: Go Asia
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga! Produkt rozmrożony. Nie zamrażać ponownie.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C. Po otwarciu należy spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
623 kJ/148 kcal
Tłuszcz
2,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
25 g
w tym cukry
1,5 g
Białko
5,7 g
Sól
1,13 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: warzywa 36% (kapusta biała, por, cebula), mąka PSZENNA, mięso z kurczaka 16%, woda, skórki z kurczaka, skrobia
ziemniaczana, sos SOJOWY (woda, sól, ziarna SOI, PSZENICA), sól, aromaty, cukier, przyprawy, BŁONNIK grochowy, BŁONNIK
PSZENNY BEZGLUTENOWY, BŁONNIK z łuski babki JAJOWATEJ, LAKTOZA (z MLEKA)
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Produkt gotowy do spożycia po obróbce termicznej. Gotowe pierożki najlepiej smakują z dodatkiem sosu
sojowego albo mieszanką sosu sojowego i octu winnego w proporcji 1:1.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez „E", najlepsze w Japonii od XVI w.sos sojowy gratis

Lindt - Excellence czekolada z ekstraktem z chilli 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 110 g
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Soja
- Zawiera
Opis produktu: Lindt Excellence Dark Chilli to tabliczka wyjątkowej gorzkiej czekolady o bogatym smaku, stworzona z najlepszych
składników przez naszych Maîtres Chocolatiers. Wyśmienita, delikatna czekolada o wysokiej zawartości kakao zawiera szczyptę
najwyższej jakości chilli, które nadaje całości głęboki, korzenny smak i zapewnia ucztę dla wszystkich zmysłów. Naciesz oczy gładką
strukturą i głębokim kolorem oraz wsłuchaj się w charakterystyczny, wyrazisty trzask towarzyszący łamaniu cieniutkich kostek czekolady
w kształcie diamentów. Poczuj bogaty aromat, zanim zagłębisz się w kakaową symfonię smaku rozpływającej się w ustach czekolady
gorzkiej Lindt.
Marka standaryzowana: Lindt
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Excellence
Pochodzenie: Szwajcaria
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Szwajcaria

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szwajcarska czekolada ciemna z ekstraktem z papryki chili
Marka: Lindt & Sprungli
Przechowywanie: Przechowuj w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Wartości odżywcze
100 g:
Wartość energetyczna (energia) 2240 kJ / 538 kcal

Tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól

33 g
20 g
50 g
48 g
6,1 g
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator (lecytyna SOJOWA), ekstrakt z papryki
chili, aromaty, Masa kakaowa minimum: 48%

Przechowywanie i stosowanie

Kinder - Pingui 4x31g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Kinder
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pingui
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7
Uzytkowanie i przechowywanie: Przechowywać w lodówce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopt z mlecznym nadzieniem (48,5%), pokryty czekoladą.
Marka: Kinder
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać tylko w lodówce (0°C + 7°C).
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna (kJ / kcal)
Tłuszcz (g)
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)

Średnia wartość odżywcza 100 g
1873 / 450
29,7
20

Węglowodany (g)
37,8
w tym cukry (g)
33,1
Białko (g)
7
Sól (g)
0,254
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) sztuka (30 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO (24%), czekolada 21% (cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, emulgator: LECYTYNY
(SOJA); wanilina), cukier, olej palmowy, MLEKO odtłuszczone w proszku (9,5%), mąka PSZENNA, tłuszcz KAKAOWY, MASŁO
odwodnione, dekstroza, czekolada MLECZNA 1% (cukier, MLEKO pełne w proszku, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA,
emulgator: LECYTYNY (SOJA); wanilina), KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, JAJA w proszku, drożdże, aromaty,
emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), sól, EKSTRAKT słodu JĘCZMIENNEGO w proszku

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: w multipaku taniej

One Day More - Musli męskie 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ORZESZKI ZIEMNE, inne ORZECHY, SEZAM, MLEKO
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Musli męskie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musli męskie
Marka: OneDayMore
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed dostępem światła. Po otwarciu szczelnie zamknąć
opakowanie. Najlepiej spożyć w ciągu 4 tygodni po otwarciu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 g
1920 kJ / 460 kcal
23,4 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,2 g
Węglowodany
42,7 g
- w tym cukry
7,9 g
Błonnik
7,5 g
Białko
15,8 g
Sól
0,02 g
Cynk
3,44 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: płatki owsiane 40%, pestki dyni 12%, ZBOŻOWA granola 11% (patki owsiane, patki orkiszowe, mąka ryzowa,
ekspandowany JĘCZMIEŃ,, mąka PSZENNA, oligofruktoza, ekstrakt sodu JĘCZMIENNEGO, olej słonecznikowy, koncentrat soku
jabłkowego, cynamon), nasiona słonecznika 10%, banany w czekoladzie 10% (banany, ziarna kakaowe, cukier kokosowy, wanilia, masło
kakaowe), rodzynki, ORZECHY nerkowca 6%, ORKISZ ekspandowany.
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Zlepianie się produktu jest jego naturalną cechą i nie stanowi jego wady.

Przechowywanie i stosowanie

Ludwik - Proszek do zmywarki 1.5 kg
Opis Produktu
Opis produktu: - 5 funkcyjny - niezawodna siła mycia - bez namaczania - bezwzględny dla tłuszczu - usuwa osady z kawy i herbaty - zapach cytryny ACTIVE
OXY POWER: Ludwik 5-funkcyjny proszek do zmywarek posiada innowacyjną formułę Active Oxy Power, która dzięki kompleksowemu działaniu środków
alkalicznych, enzymów i aktywnego tlenu bezwzględnie walczy z tłuszczem, usuwa zabrudzenia bez konieczności namaczania, zapobiega matowieniu oraz korozji
stali nierdzewnej Niezawodna siła mycia: wysoka skuteczność mycia jest osiągana dzięki specjalnej kombinacji środków alkalicznych i odpowiednio dobranych
proporcji enzymów, które usuwają nawet przypalenia bez konieczności namaczania. Formuła Active Oxy Power (z aktywnym tlenem) wspomaga usuwanie
zabrudzeń z kawy i herbaty System ochrony stali nierdzewnej: specjalny inhibitor chroni sztućce, garnki przed korozją Ochrona zmywarki: odpowiednio
dobrany skład chroni zmywarkę przed osadzaniem się kamienia, zapewniając jej sprawne działanie Komfort i łatwość użycia: miarka wewnątrz opakowania
Enzymy aktywne już w 30°C: skuteczna formuła pozwalająca myć naczynia w niskich temperaturach = oszczędność energii i pieniędzy

Pole rezerwowe 20: *Zawartość opakowania wystarcza na ok. 45 cykli mycia
Jednostka opisowa: kg
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Uzytkowanie i przechowywanie: Zalecane dozowanie: 30g, w przypadku silnie zabrudzonych naczyń 35g; 1 miarka = 30g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Proszek do zmywarek
Marka: Ludwik

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA: Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. W razie konieczności zasięgnięcia
porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
Przechowywanie: Przechowywać produkt w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5 - 15% związki wybielające na bazie tle; <5% polikarboksylany; <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Enzymy,
kompozycja zapachowa (Limonene)
Zawartosc opakowania: Miarka wewnątrz opakowania (45 cykli mycia)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Usunąć resztki jedzenia. Włożyć naczynia do zmywarki zgodnie z instrukcją producenta.
Wsypać proszek do dozownika i zamknąć zmywarkę. Po użyciu proszku szczelnie zamknąć plastikową torebkę. Ludwik 5-funkcyjny
proszek do zmywarek zaleca się używać razem z Ludwik solą ochronną do zmywarek i Ludwik płynem nabłyszczającym do zmywarek
niezależnie od stopnia twardości wody. Przeznaczony wyłącznie do użytku w automatycznych zmywarkach

Przechowywanie i stosowanie

Fuze Tea - Napój herbaciany o smaku trawy cytrynowej niegazowany 500 ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: FuzeTea

Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany o smaku cytrynowym z ekstraktem z czarnej herbaty i trawy cytrynowej. Zawiera
cukry i substancję słodzącą.
Marka: FuzeTea
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.

Wartości odżywcze
100 ml
Energia
80 kJ /
Energia
19 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
4,4 g
w tym cukry
4,4 g
Białko
0g
Sól
0,03 g
500 ml = 2 x 250 ml
330 ml
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 200 kJ /

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, fruktoza, kwas: kwas cytrynowy, EKSTRAKT z czarnej herbaty (0,12%), regulator kwasowości: cytryniany
sodu, sok cytrynowy z soku zagęszczonego (0,1%), naturalne aromaty, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, EKSTRAKT z trawy
cytrynowej (0,01%), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe
Pozostale informacje: 250 ml 200 kJ 48 kcal 2%*, 100 ml: 80 kJ / 19 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wspaniały smak herbaty, naturalne aromaty, herbata ze zrównoważonych upraw

Fuze Tea - Napój herbaciany o smaku cytryny niegazowany 500 ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: FuzeTea
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany o smaku cytrynowym z ekstraktem z zielonej herbaty. Zawiera cukry i substancję
słodzącą.
Marka: FuzeTea
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
84 kJ /
Energia
20 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
4,6 g
w tym cukry
4,6 g
Białko
0g
Sól
0,05 g
500 ml = 2 x 250 ml
250 ml
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 210 kJ /

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, fruktoza, EKSTRAKT z zielonej herbaty (0,14%), kwas: kwas cytrynowy, sok pomarańczowy z zagęszczonego
soku pomarańczowego (0,1%), sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego (0,1%), regulator kwasowości: cytryniany sodu,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, naturalne aromaty, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe
Pozostale informacje: 250 ml 210 kJ 50 kcal 3%*, 100 ml: 84 kJ / 20 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wspaniały smak herbaty, naturalne aromaty, herbata ze zrównoważonych upraw

Fuze Tea - Napój herbaciany o smaku trawy cytrynowej 1.5L
Opis Produktu
Marka standaryzowana: FuzeTea
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany o smaku cytrynowym z ekstraktem z czarnej herbaty i trawy cytrynowej. Zawiera
cukry i substancję słodzącą.
Marka: FuzeTea
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
80 kJ
Energia
19 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
4,4 g
w tym cukry
4,4 g
Białko
0g
Sól
0,03 g
1,5 l = 6 x 250 ml
330 ml
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 200 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, fruktoza, kwas: kwas cytrynowy, EKSTRAKT z czarnej herbaty (0,12%), regulator kwasowości: cytryniany
sodu, sok cytrynowy z soku zagęszczonego (0,1%), naturalne aromaty, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, EKSTRAKT z trawy
cytrynowej (0,01%), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe
Pozostale informacje: 250 ml 200 kJ 48 kcal 2%*, 100 ml: 80 kJ / 19 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wspaniały smak herbaty, naturalne aromaty, herbata ze zrównoważonych upraw

Fuze Tea - Napój herbaciany o smaku brzoskwini i hibiskusa niegazowany 1.5 l
Opis Produktu
Marka standaryzowana: FuzeTea
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany o smaku brzoskwiniowym z ekstraktem z czarnej herbaty i hibiskusa. Zawiera cukry
i substancję słodzącą.
Marka: FuzeTea
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
81 kJ /
Energia
19 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
4,5 g
w tym cukry
4,5 g
Białko
0g
Sól
0,02 g
1,5 l = 6 x 250 ml
250 ml
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 203 kJ /

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, fruktoza, kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, EKSTRAKT z czarnej herbaty (0,12%), sok brzoskwiniowy
z soku zagęszczonego (0,1%), naturalne aromaty, regulator kwasowości: cytryniany sodu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy,
EKSTRAKT z hibiskusa (0,01%), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe
Pozostale informacje: 250 ml 203 kJ 48 kcal 2%*, 100 ml: 81 kJ / 19 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wspaniały smak herbaty, naturalne aromaty, herbata ze zrównoważonych upraw

Fuze Tea - Napój herbaciany o smaku cytryny niegazowany 1.5 l
Opis Produktu

Marka standaryzowana: FuzeTea
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany o smaku cytrynowym z ekstraktem z zielonej herbaty. Zawiera cukry i substancję
słodzącą.
Marka: FuzeTea
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
84 kJ /
Energia
20 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
4,6 g
w tym cukry
4,6 g
Białko
0g
Sól
0,05 g
1,5 L = 6 x 250 ml
250 ml
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 210 kJ /

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, fruktoza, EKSTRAKT z zielonej herbaty (0,14%), kwas: kwas cytrynowy, sok pomarańczowy z zagęszczonego
soku pomarańczowego (0,1%), sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego (0,1%), regulator kwasowości: cytryniany sodu,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, naturalne aromaty, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe
Pozostale informacje: 250 ml 210 kJ 50 kcal 3%*, 100 ml: 84 kJ / 20 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wspaniały smak herbaty, naturalne aromaty, herbata ze zrównoważonych upraw

Bułka owsiana 70g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może dodatkowo zawierać: JĘCZMIEŃ, SOJĘ, SEZAM, MLEKO, JAJA, ORZESZKI
ARACHIDOWE
Opis produktu: Bułka pszenna z chrupiącą skórką posypaną płatkami owsianymi. Zawiera orkisz, ziarna pszenicy oraz płatki owsiane
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka owsiana
Marka: Pieczywo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1222 kJ / 292 kcal
Tłuszcz
2,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
2,5 g
Białko
11 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, mąka PSZENNA, mieszanka piekarska (39%) [płatki owsiane (30%), mąka owsiana (20%), mąka PSZENNA graham,
mąka PSZENNA, GLUTEN PSZENNA, cukier, sól, zakwas ŻYTNI, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy], płatki owsiane
(5%), drożdże
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Chleb ze słonecznikiem 450g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może dodatkowo zawierać: JĘCZMIEŃ, OWIES, SOJĘ, SEZAM, JAJA, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE

Opis produktu: Jeden z najsmaczniejszych chlebów z ziarnami. Z miękkim, regularnym miąższem, długo pozostający świeży. Chlebek z
masełkiem i dodatkami to świetny pomysł na poranne śniadanie
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb ze słonecznikiem
Marka: Pieczywo
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1084 kj / 259 kcal
Tłuszcz
4g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
46 g
- w tym cukry
0,9 g
Białko
7,8 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA (44%), woda, mąka ŻYTNIA (18,2%), ziarna słonecznika (6%), drożdże, sól, pasteryzowany zakwas
ŻYTNI w płynie [woda, mąka fermentowana ŻYTNIA, sól], mieszanka piekarska [mąka PSZENNA, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy]
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Chleb żytni 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać dodatkowo: PSZENICĘ, SOJĘ, SEZAM, JAJA, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, OWIES, JĘCZMIEŃ

Opis produktu: Chleb żytni to rodzaj chleba wytwarzany z różnych proporcji mąki z ziarna żyta. Jest zazwyczaj gęstszy niż chleb
wykonany z mąki pszennej. Ma więcej błonnika niż biały chleb i jest ciemniejszy i mocniejszy w smaku
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb żytni
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
947 kj / 239 kcal
Tłuszcz
1,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,01 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
0,06 g
Białko
4,0 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka ŻYTNIA (62%), woda, pasteryzowany zakwas ŻYTNI w płynie [woda, mąka fermentowana ŻYTNIA, sól], sól,
drożdże
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Chleb żytnio - razowy 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać dodatkowo: PSZENICĘ, SOJĘ, SEZAM, JAJA, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, OWIES, JĘCZMIEŃ

Opis produktu: Zachowuje długo świeżość, ma miękki, lekko wilgotno-lepki miąższ i pyszną skórkę. Idealny na kanapki
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb żytnio - razowy
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
960 kj / 245 kcal
Tłuszcz
1,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,01 g
Węglowodany
48 g
- w tym cukry
0,1 g
Białko
4,5 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka ŻYTNIA (62%), mąka ŻYTNIA razowa (24,8%), woda, pasteryzowany zakwas ŻYTNI w płynie [woda, mąka
fermentowana ŻYTNIA, sól], sól, drożdże
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Chleb razowy ze słonecznikiem 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać dodatkowo: PSZENICĘ, SOJĘ, SEZAM, JAJA, MLEKO, ORZESZKI ARACHIDOWE, OWIES, JĘCZMIEŃ

Opis produktu: Chleb z mąki żytniej razowej i jasnej mąki pszennej, z dodatkiem ziaren słonecznika. Z masełkiem i dodatkami to świetny
pomysł na poranne śniadanie
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb razowy ze słonecznikiem
Marka: Pieczywo

Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1025 kj / 245 kcal
Tłuszcz
3,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,01 g
Węglowodany
46 g
- w tym cukry
0,1 g
Białko
5,4 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, mąka ŻYTNIA, mąka ŻYTNIA razowa (24%), ziarna słonecznika (7%), pasteryzowany zakwas ŻYTNI w płynie
[woda, mąka fermentowana ŻYTNIA, sól], sól, drożdże
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Sante - Cukier trzcinowy nierafinowany Demerara 500g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 530 g

Opis produktu: Cukier trzcinowy skarb Mauritiusa... Cukier trzcinowy typu Demerara - pochodzi ze słonecznej wyspy Mauritius
położonej na Oceanie Indyjskim. Sekretem jego wspaniałego smaku i bogatego aromatu jest trzcina cukrowa, która rośnie na niezwykle
żyznych wulkanicznych popiołach tej wyspy. Cukier trzcinowy typu Demerara charakteryzuje się jasnobrązowymi, chrupkimi, lekko
wilgotnymi kryształkami o delikatnym, wyrafinowanym smaku. . Polecamy... Ciemny cukier trzcinowy jest podstawą wielu receptur, w
których wykorzystuje się jego bogaty aromat w kombinacji z zapachem wanilii, cynamonu i orientalnych przypraw. Warto dodać odrobinę
cukru trzcinowego do różnych wykwintnych sosów, ciast i deserów. . Duże połyskujące kryształy nadają się idealnie jako składnik ciastek,
puszystych biszkoptów, lodów, konfitur i likierów. Cukier trzcinowy stosuje się również do takich specjałów jak: pieczona szynka w
glazurze z ciemnego cukru czy duszony łosoś w polewie z burbona z cukrem trzcinowym. .
Marka standaryzowana: Sante
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Mauritius

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier trzcinowy nierafinowany Demerara

Marka: Sante
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu najlepiej w zamkniętym pojemniku.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1690 kJ / 398 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
99,4 g
w tym cukry
99,4 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier trzcinowy nierafinowany typ "Demerara"

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Czekolada mleczna z orzechami laskowymi 90g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN (PSZENICA, JĘCZMIEŃ), ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY,
ORZECHY NERKOWCA

Kraj pochodzenia: Wyprodukoano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z kawałkami orzechów laskowych
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 g
2221 kJ/ 532 Kcal
31 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
54 g
- w tym cukry
53 g
Błonnik
3,4 g
Białko
6,8 g
Sól
0,21 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, ORZECHY LASKOWE 12%, MLEKO w proszku pełne, serwatka (z MLEKA) w
proszku, MLEKO w proszku odtłuszczone, tłuszcz MLECZNY, emulgator (lecytyny z SOI, E476), aromat
Sklad produktu: Czekolada mleczna: Masa kakaowa minimum 30%

Przechowywanie i stosowanie

Chleb Królewski krojony 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 490 g

Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Owies - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może
zawierać, Żyto - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Oskroba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb pszenno-żytni z zakwasem żytnim, ziarnami oraz słodami, krojony.
Marka: Oskroba
Oswiadczenia zywieniowe: źródło błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna:
Tłuszcz

w 100 g produktu
1117 kJ / 240 kcal
2,2 g

w tym kw. tł. nasycone
0,4 g
Węglowodany
49 g
w tym cukry
1,7 g
Błonnik
3,2 g
Białko
8,9 g
Sól
1,4 g
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) Jedna porcja (kromka) ok. 25 g zawiera

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 42,2%, woda, zakwas ŻYTNI 25,4% (mąka ŻYTNIA 12,7%, woda), mąka ŻYTNIA 6,6%, płatki OWSIANE
2,5%, gluten (z PSZENICY), siemię lniane 1,6%, drożdże, sól, nasiona słonecznika 1,3%, słód JĘCZMIENNY ciemny 1,1%, kminek
mielony, słód PSZENNY 0,1%
Pozostale informacje: 100 g produktu zawiera energia 1117 kJ 240 kcal,
Informacje o dodatkach: Bez dodatku substancji konserwujących.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z naturalnym zakwasem żytnim, źródło błonnika pokarmowego, bez dodatku substancji konserwujących, bez dodatku polepszaczy,
pakowany w technologii Clean Room**, **Clean Room - pomieszczenie o podwyższonych standardach czystości

Oskroba - Chleb wiejski krojony 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 534 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Żyto - Zawiera, Sezam - Może
zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Oskroba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb pszenno-żytni z naturalnym zakwasem żytnim, krojony.
Marka: Oskroba
Oswiadczenia zywieniowe: źródło błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.

Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna:
963 kJ / 227 kcal
Tłuszcz
1,2 g
w tym kw. tł. nasycone
0,3 g
Węglowodany
47 g
w tym cukry
2,9 g
Błonnik
3,1 g
Białko
6,8 g
Sól
1,5 g
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) Jedna porcja (kromka) ok. 29 g zawiera

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 41,9%, zakwas ŻYTNI 28% (mąka ŻYTNIA, woda), woda, mąka ŻYTNIA 14%, drożdże, sól, słód
PSZENNY
Pozostale informacje: 100 g produktu zawiera energia 963 kJ 227 kcal,
Informacje o dodatkach: Bez dodatku substancji konserwujących.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z naturalnym zakwasem żytnim, źródło błonnika pokarmowego, bez dodatku substancji konserwujących, bez dodatku polepszaczy,
pakowany w technologii Clean Room**, **Clean Room - pomieszczenie o podwyższonych standardach czystości

Oskroba - Chleb złocisty krojony 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 474 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Żyto - Zawiera, Sezam Zawiera, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Oskroba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb pszenno-żytni z zakwasem żytnim i ziarnami, krojony.

Marka: Oskroba
Oswiadczenia zywieniowe: źródło błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna:
1090 kJ / 261 kcal
Tłuszcz
3,6 g
w tym kw. tł. nasycone
0,5 g
Węglowodany
45 g
w tym cukry
2,3 g
Błonnik
3,5 g
Białko
9,5 g
Sól
1,4 g
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) Jedna porcja (kromka) ok. 25 g zawiera

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 42%, woda, zakwas ŻYTNI 24% (mąka ŻYTNIA 12%, woda), mąka ŻYTNIA 6,6%, nasiona słonecznika
4,8%, siemię lniane 2,4%, drożdże, gluten (z PSZENICY), sól, otręby PSZENNE 0,6%, nasiona SEZAMU 0,3%, kminek mielony, słód
PSZENNY
Pozostale informacje: 100 g produktu zawiera energia 1090 kJ 261 kcal,
Informacje o dodatkach: Bez dodatku substancji konserwujących.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z naturalnym zakwasem żytnim, źródło błonnika pokarmowego, bez dodatku substancji konserwujących, bez dodatku polepszaczy,
pakowany w technologii Clean Room**, **Clean Room - pomieszczenie o podwyższonych standardach czystości

Pick - Salami mini wędzona długodojrzewająca 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 281 g
Marka standaryzowana: Pick
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 15

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa drobno rozdrobniona, wędzona, długodojrzewająca.
Marka: Pick
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Osłonka niejadalna.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +15°C.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
2112 kJ/ 510 kcal
Tłuszcz
46 g
- W tym kwasy tłuszczowe nasycone19 g
Węglowodany:
<0,5 g
- w tym cukry:
<0,5 g
Białko:
24 g
Sól:
4,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe, słonina wieprzowa, sól spożywcza, przyprawy, sacharoza, substancja KONSERWUJĄCA (E250), 100 g
produktu wyprodukowano ze 156 g mięsa wieprzowego
Pozostale informacje: Salami podlega naturalnemu procesowi wysychania. Masa netto może ulegać zmianie.

Przechowywanie i stosowanie

Lindt - Lindor praliny 60% kakao 98 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 120 g

Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jęczmień - Zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Soja Zawiera
Opis produktu: Oddaj się słodkiej błogości z rozpływającymi się w ustach pralinkami Lindt Lindor. W dowolnym miejscu i czasie…
Wybierz chwilę z pralinką Lindor z gorzkiej czekolady i pozwól się zaczarować. Rozwiń pralinkę, przełam delikatną otoczkę, a ukryte w
niej zniewalająco aksamitne nadzienie otuli Cię przyjemnością. Maîtres Chocolatiers Lindt łączą ekspertyzę z najwyższej jakości
składnikami, by stworzyć idealnie okrągłą otoczkę z gorzkiej czekolady skrywającą rozpływające się w ustach nadzienie. Od 1845 roku
Lindt tworzy receptury, które niezmiennie zachwycają miłośników czekolady na całym świecie. Pralinki Lindt Lindor to doskonały
podarunek na każdą okazję, a także idealny sposób na chwilę słodkiego zapomnienia na co dzień.

Marka standaryzowana: Lindt
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Lindor
Pochodzenie: Wyprodukowano we Włoszech. Pakowanie w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pralinki z czekolady gorzkiej z delikatnie rozpływającym się nadzieniem (44%).
Marka: Lindt & Sprungli
Przechowywanie: Produkt wrażliwy na temperaturę. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2639 kJ
Wartość energetyczna
637 kcal
Tłuszcz
52 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone39 g
Węglowodany
34 g
w tym cukry
32 g
Białko
5,0 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: miazga kakaowa, cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, z nasion palmy), tłuszcz kakaowy, bezwodny tłuszcz MLECZNY,
pełne MLEKO w proszku, emulgator: lecytyny (SOJA), odtłuszczone MLEKO w proszku, LAKTOZA, wanilia, aromaty, ekstrakt
słodowy JĘCZMIENNY, Czekolada gorzka: Masa kakaowa minimum: 60%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zniewalająco aksamitna, gorzka

Bella - Podkłady do przewijania happy 10 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 690 g

Opis produktu: Podkłady higieniczne dla dzieci. Doskonała ochrona przy zmianie pieluszki, zarówno w domu, jak i na spacerze czy w
podróży. Idealne jako ochrona pościeli i materaca w łóżeczku maluszka. Wyrób posiada świadectwo PZH.
Marka standaryzowana: Bella Baby Happy
Pochodzenie: Europa. Polska.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Podkłady do przewijania happy
Marka: Bella baby

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Sonko - Pieczywo chrupkie ekstrudowane 170 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 202 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Żyto - Zawiera, Pszenica - Zawiera

Opis produktu: Amarantus został odkryty przez Indian ponad 5000 lat temu i jest to jedna z najstarszych roślin uprawnych świata! Ze
względu na zawarte w nim cenne wartości odżywcze, między innymi białko oraz witaminy pochodzenia naturalnego, zaliczany jest do
grupy produktów zwanej „superfoods".
Marka standaryzowana: Sonko
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo chrupkie, ekstrudowane.
Marka: Sonko
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukrów - zawiera naturalne występujące cukry. źródło błonnika. 3 x mniej kalorii**. z inuliną
(błonnik rozpuszczalny). ** w porównaniu do kromki pieczywa tradycyjnego.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
1554 kJ
Wartość energetyczna
367 kcal
Tłuszcz, w tym:
1,5 g
kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany, w tym:
76,8 g
cukry
3,5 g
Błonnik
5,8 g
Białko
8,6 g
Sól
1,4 g
Tiamina
0,17 mg (15%***)
Kwas foliowy
70,1 µg (35%***)
Opakowanie zawiera ok. 32 porcje (ok. 32 kromki). na porcję (1 kromka = ok. 5,3 g)
*** % dziennej referencyjnej wartości spożycia 84 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 57,9% mąka ŻYTNIA, 15% kaszka kukurydziana, 9% mąka PSZENNA, 7% pełnoziarnista mąka PSZENNA, woda, 3% mąka
JĘCZMIENNA, 2% mąka z amarantusa, 2% inulina, 1% mąka gryczana, 1% mąka ryżowa, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, sól,
substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukrów*, źródło błonnika, 3 x mniej kalorii**, niska zawartość tłuszczu, z inuliną (błonnik rozpuszczalny), witaminy
pochodzenia naturalnego, 35%*** wit. B9 (kwas foliowy), 15%*** wit. B1 (tiamina), wewnątrz 2 opakowania, * zawiera naturalnie
występujące cukry, ** w porównaniu do kromki pieczywa tradycyjnego, ** % dziennej referencyjnej wartości spożycia
Dodatkowe informacje: Do zobaczenia na:. www.sonko.pl. www.znamizdrowo.pl. www.facebook.com/sonkodbajosiebie.
www.instagram.com/sonkodbajosiebie.

Sonko - Pieczywo chrupkie żytnie 170 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 204 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Żyto - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Ziarno żyta to gatunek zboża uprawiany w klimacie umiarkowanym. Wyróżnia się charakterystycznym smakiem, znaczną

zawartością błonnika pokarmowego oraz cennymi minerałami.
Marka standaryzowana: Sonko
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo chrupkie, ekstrudowane.
Marka: Sonko
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukrów - zawiera naturalnie występujące cukry. wysoka zawartość błonnika. 3 x mniej kalorii**.
z inuliną (błonnik rozpuszczalny). ** w porównaniu do kromki pieczywa tradycyjnego.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
1536 kJ
Wartość energetyczna
363 kcal
Tłuszcz, w tym:
1,6 g
kwasy tłuszczowe nasycone
0,4 g
Węglowodany, w tym:
74,5 g
cukry
0,7 g
Błonnik
8,8 g
Białko
8,2 g
Sól
1,1 g
Cynk
1,9 mg (19%***)
Opakowanie zawiera ok. 32 porcje (ok. 32 kromki). na porcję (1 kromka = ok. 5,3 g)
*** % dziennej referencyjnej wartości spożycia 81 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 60,1% mąka ŻYTNIA, mąka PSZENNA, woda, 2,6% błonnik PSZENNY, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, 2% inulina, sól,
substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukrów*, wysoka zawartość błonnika, 3 x mniej kalorii**, niska zawartość tłuszczu, z inuliną (błonnik rozpuszczalny),
minerały pochodzenia naturalnego, 19%*** cynku, wewnątrz 2 opakowania, *zawiera naturalnie występujące cukry, ** w porównaniu do
kromki pieczywa tradycyjnego, *** % dziennej referencyjnej wartości spożycia
Dodatkowe informacje: Do zobaczenia na:. www.sonko.pl. www.znamizdrowo.pl. www.facebook.com/sonkodbajosiebie.
www.instagram.com/sonkodbajosiebie.

Auchan - Pizza salami 320 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SELER
Opis produktu: Pizza gotowa w 10-12 minut w 200-225'C
Pochodzenie: Pochodzenia sera edamskiego: UE. sera mozzarelli: UE i spoza UE
Rozszerzona nazwa produktu: Pizza z salami, serem edamskim i serem mozzarella. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: W lodówce +7'C - 1 dzień. W temperaturze -6'C - 1 tydzień. W temperaturze -12'C - 2 tygodnie. W
temperaturze -18'C - do daty przydatności do spożycia umieszczonej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Produkt rozmrożony nie nadaje się do ponownego zamrożenia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech
Przygotowanie: Dobrze rozgrzać piekarnik (elektryczny 225'C. Gazowy poziom 4-5. Z termoobiegiem 200'C). Usunąć folię, położyć
zamrożona pizzę na środkowym ruszcie piekarnika i piec około 10-12 minut. Pizza jest gotowa do podania, gdy ser się roztopi a brzeg
zarumieni. Przed spożyciem należy całkowicie podgrzać produkt. Optymalny czas pieczenia może wahać się w zależności od wydajności
piekarnika. W przypadku pizzy rozmrożonej należy skrócić czas pieczenia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza salami
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1053 kJ/ 251 Kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,1 g
Węglowodany
28,4 g
- w tym cukry
3,6 g
Błonnik
2,3 g
Białko
10,7 g
Sól
1,23 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, przecier pomidorowy, salami 12,5% (mięso wieprzowe, boczek, sól, ekstrakty przypraw, dekstroza, syrop
glukozowy, przyprawy, cukier, przeciwutleniacze (izoaskorbinian sodu, ekstrakty z rozmarynu), substancja konserwująca (azotyn sodu),
dym wędzarniczy), woda, SER edamski 7,7%, SER mozzarella 7,7%, olej rzepakowy, sól, drożdże, skrobia, skrobia PSZENNA, cukier,

dekstroza, zioła, przyprawy, pasternak, czosnek

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pizza margherita 300 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SELER

Opis produktu: Pizza gotowa w 10-12 minut w 200-225'C
Pochodzenie: Pochodzenia sera edamskiego: UE. sera mozzarelli: UE i spoza UE
Rozszerzona nazwa produktu: Pizza z serem edamskim i serem mozzarella. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: W lodówce +7'C - 1 dzień. W temperaturze -6'C - 1 tydzień. W temperaturze -12'C - 2 tygodnie. W
temperaturze -18'C - do daty przydatności do spożycia umieszczonej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Produkt rozmrożony nie nadaje się do ponownego zamrożenia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech
Przygotowanie: Dobrze rozgrzać piekarnik (elektryczny 225'C. Gazowy poziom 4-5. Z termoobiegiem 200'C). Usunąć folię, położyć
zamrożona pizzę na środkowym ruszcie piekarnika i piec około 10-12 minut. Pizza jest gotowa do podania, gdy ser się roztopi a brzeg
zarumieni. Przed spożyciem należy całkowicie podgrzać produkt. Optymalny czas pieczenia może wahać się w zależności od wydajności
piekarnika. W przypadku pizzy rozmrożonej należy skrócić czas pieczenia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza margherita
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
894 kJ/ 212 Kcal
Tłuszcz
5,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,1 g
Węglowodany
31,2 g
- w tym cukry
4,2 g
Błonnik
2,6 g
Białko
8,2 g
Sól
0,95 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, przecier pomidorowy, woda, SER edamski 6,7%, SER mozzarella 6,7%, olej rzepakowy, sól, drożdże,
skrobia, skrobia PSZENNA, cukier, dekstroza, zioła, przyprawy, pasternak, czosnek

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pizza 4 sery 320 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SELER

Pochodzenie: Pochodzenie sera: edamskiego, ementaler i pleśniowego - UE. Pochodzenie sera mozzarella - UE i spoza UE
Warunki przechowywania: W lodówce +7'C - 1 dzień. W temperaturze -6'C - 1 tydzień. W temperaturze -12'C - 2 tygodnie. W
temperaturze poniżej -18'C - patrz data na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Produkt rozmrożony nie nadaje się do powtórnego zamrożenia!
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech
Przygotowanie: Dobrze rozgrzać piekarnik: elektryczny 225'C, gazowy poziom 4-5, z termoobiegiem 200'C. Usunąć folię, położyć
zamrożoną pizzę na środkowym ruszcie piekarnika i piec około 10-12 minut. Pizza jest gotowa do podania, gdy ser się roztopi, a brzeg
zarumieni. Przed spożyciem należy całkowicie podgrzać produkt. Optymalny czas pieczenia może wahać się w zależności od wydajności
piekarnika. W przypadku pizzy rozmrożonej należy skrócić czas pieczenia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza z serem edamskim, serem mozzarella, serem ementaler i serem pleśniowym. produkt głęboko
mrożony
Marka: Auchan
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1010 kJ/ 241 Kcal
Tłuszcz
8,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,4 g
Węglowodany
28,1 g
- w tym cukry
3,6 g
Błonnik
2,1 g
Białko
11,4 g

Sól

1,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, przecier pomidorowy, SER edamski 10%, SER MOZZARELLA 10%, woda, SER ementaler 5%, SER
pleśniowy 2,5%, olej rzepakowy, sól, drożdże, skrobia, skrobia PSZENNA, cukier, dekstroza, zioła, przyprawy, pasternak, czosnek

Przechowywanie i stosowanie

Bagietka pszenna 2 sztuki 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 322 g

Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Dan Cake
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo pszenne do odpieku.
Marka: Dan Cake
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym, chronić przed ciepłem. .
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1055 kJ / 249 kcal
Tłuszcz
1,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
50 g
w tym cukry
3,1 g
Białko
8,7 g
Sól
1,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MĄKA PSZENNA, woda, drożdże, sól spożywcza jodowana, glukoza, regulator kwasowości: octany sodu
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: bagietki wyjąć z opakowania i umieścić na środkowym ruszcie nagrzanego do
temperatury 200°C - 220°C piekarnika na około 8 - 10 minut (w zależności od pożądanego zarumienienia bagietek). Należy zwrócić uwagę,
że temperatura i czas pieczenia może różnić się w zależności od typu piekarnika. Przed spożyciem lekko ostudzić.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarancja smaku

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

DZ Leibniz - Minis herbatniki w czekoladzie mlecznej 100g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 104 g
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jaja - Zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Leibniz
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Minis

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbatniki w czekoladzie mlecznej (31%).
Marka: Leibniz

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
produktu: na 100 g
Wartość energetyczna
2050 kJ
Wartość energetyczna
490 kcal
Tłuszcz
21 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
66 g
w tym cukry
33 g
Białko
7,9 g
Sól
0,63 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, czekolada mleczna [cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, MLEKO w proszku odtłuszczone, tłuszcz
MLECZNY, serwatka w proszku (MLEKO), LAKTOZA, produkt serwatkowy (MLEKO), emulgator: lecytyny, aromat], cukier, olej
palmowy, syrop glukozowy, serwatka w proszku (MLEKO), sól, substancja spulchniająca: węglany sodu, MLEKO w proszku
odtłuszczone, kwas: kwas cytrynowy, JAJA w proszku, aromaty (MLEKO)

Przechowywanie i stosowanie

DZ Leibniz - Minis herbatniki maślane 120g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 144 g

Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jaja - Zawiera, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Pszenica Zawiera
Marka standaryzowana: Leibniz
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Minis

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Minis ZOO herbatniki maślane
Marka: Leibniz
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
Wartości odżywcze
produktu: na 100 g:
Wartość energetyczna
1850 kJ/ 439 kcal
Tłuszcz
11 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,8 g
Węglowodany
76 g
w tym cukry
27 g
Białko
7,8 g
Sól
0,78 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, MASŁO (13%), syrop glukozowy, serwatka w proszku (MLEKO), sól, substancja spulchniająca:
węglany sodu, MLEKO w proszku odtłuszczone, kwas: kwas cytrynowy, aromat, JAJA w proszku

Przechowywanie i stosowanie

Primavika - Paprykarz wegetariański z czerwoną quinoa 160g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 306 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, GORCZYCA - Zawiera, SEZAM - Może
zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Primavika
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Bez dodatku cukru, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta kanapkowa - paprykarz wegetariański z ziarnami quinoa czerwonej. Pasteryzowana.
Marka: Primavika
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukrów, zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odzywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
763 kJ / 183 kcal
Tłuszcz
13 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,9 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
3,2 g
Błonnik
1,6 g
Białko
4,8 g
Sól
1,30 g
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) Wartość odżywcza w porcji (26 g)

Opakowanie zawiera około 6 sugerowanych porcji produktu.

198 kJ / 48 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ugotowane BIAŁKO roślinne 51 % (woda, teksturowane BIAŁKO SOJOWE), warzywa w zmiennych proporcjach 11 %
(marchew, cebula, SELER, pietruszka), olej rzepakowy, koncentrat pomidorowy 11 %, QUINOA czerwona 8 %, skrobia kukurydziana,
przyprawy (zawierają GORCZYCĘ), sól morska, hydrolizat BIAŁKA roślinnego, bulion wegetariański [sól, warzywa suszone (pasternak,
marchew, SELER, pietruszka, por, SELER liść, pietruszka nać), olej rzepakowy, kurkuma, lubczyk nać], substancja zagęszczająca: guma
guar, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy = witamina C, aromat z EKSTRAKTU drożdżowego
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-096-013,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Polska firma, dla wegetarian i wegan, produkt bezglutenowy, odpowiedni dla wegetarian i wegan, bez dodatku cukrów, zawiera
naturalnie występujące cukry

)ACT POJEMNIK NA ŻYW.SZKL.0,38L KW Pojemnik na żywność szklany. pojemność 0.38 l.
kwadratowy
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność 0,3 l. Nadaje się do mycia w zmywarce. Można podgrzewać żywność w pojemniku bez pokrywki w kuchence
mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szklany pojemnik do przechowywania żywności kwadratowy
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT POJEMNIK NA ŻYW.SZKL.0,76L KW Pojemnik na żywność szklany. pojemność 0.76 l.
kwadratowy
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność 0,7 l. Nadaje się do mycia w zmywarce. Można podgrzewać żywność w pojemniku bez pokrywki w kuchence mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szklany pojemnik do przechowywania żywności Kwadratowy

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT POJEMNIK NA ŻYW.SZKL.0,82L PR Pojemnik na żywność szklany pojemność 0.82 l

Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność 0,8 l. Nadaje się do mycia w zmywarce. Można podgrzewać żywność w pojemniku bez pokrywki w kuchence mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szklany pojemnik do przechowywania żywności prostokątny

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT POJEMNIK NA ŻYW.SZKL.0,92L OK Pojemnik na żywność szklany. pojemność 0.92 l.
okrągły
Opis Produktu
Opis produktu: Można używać w mikrofalówce i zmywarce. Wytrzymałość termiczna od - 20°C

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pojemnik do przechowywania żywności 0,9 l
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT POJEMNIK NA ŻYW.SZKL.1,90L PR Pojemnik na żywność szklany. pojemność 1.90 l.
prostokątny
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność 1,9 l. Nadaje się do mycia w zmywarce. Można podgrzewać żywność w pojemniku bez pokrywki w kuchence mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szklany pojemnik do przechowywania żywności prostokątny
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT POJEMNIK NA ŻYW.SZKL.2,9L OK Pojemnik na żywność szklany. pojemność 2.9 l. okrągły

Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność 2,9 l. Nadaje się do mycia w zmywarce. Można podgrzewać żywność w pojemniku bez pokrywki w kuchence mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szklany pojemnik do przechowywania żywności okrągły
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Incola - Bułki kajzerki 2 szt. Bezglutenowe 120 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 136 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Soja - Nie zawiera, Pszenica - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Incola

Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 14, Maks. temp. °C - 21
Uzytkowanie i przechowywanie: Gotowe do spożycia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułki kajzerki 2 szt. Bezglutenowe
Marka: Incola
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 14-21°C, z dala od źródła ciepła i promieni słonecznych.

Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
wartość energetyczna
1190 kJ / 283 kcal
tłuszcz
7,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
węglowodany
47,9 g
w tym cukry
1,8 g
błonnik
2,7 g
białko
3,8 g
sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, skrobie (tapiokowa, ziemniaczana, kukurydziana), mąki (ryżowa, kukurydziana), olej rzepakowy, drożdże,
skoncentrowany sok winogronowy, BIAŁKO KURZE (JAJA), substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), błonnik roślinny (z babki
płesznik), sól, substancje zagęszczające (hydroksypropylometyloceluloza, guma ksantanowa), cukier
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Znak przekreślonego kłosa - PL-087-015, Masa netto: e 120 g (2 x 60
g),
Przygotowanie i stosowanie: Produkt do bezpośredniego spożycia. Może być również odgrzewany w tosterze lub piekarniku.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: świeże do odpiekania, bez laktozy, bez pszenicy, bez soi

Auchan - Porzeczka czarna produkt mrożony 350g
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Przechowywać: w temperaturze -6'C - do 1 tygodnia. w temperaturze -12'C - do 3 tygodni. w temperaturze 18'C - do daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Produkt gotowy do spożycia po rozmrożeniu. Owoce mogą być użyte do: ciast, kompotów czy koktajli

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Porzeczka czarna. Produkt głęboko mrożony
Marka: Auchan

Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
264 kJ/ 63 Kcal
Tłuszcz
0,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
15 g
- w tym cukry
1,1 g
Białko
1,4 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czarne porzeczki 100%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Maliny mrożone 350 g
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt Polski

Warunki przechowywania: Przechowywać: w temperaturze -6'C - do 1 tygodnia. w temperaturze -12'C - do 3 tygodni. w temperaturze 18'C - do daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Produkt gotowy do spożycia po rozmrożeniu. Owoce mogą być użyte do: ciast, lodów, bitej śmietany, galaretki,
kompotów czy koktajli

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Maliny. Produkt głęboko mrożony
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać ponownie

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
180 kJ/ 43 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
6,1 g
- w tym cukry
5g
Białko
1,1 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Maliny 100%

Przechowywanie i stosowanie

Barilla - Pesto z pomidorami sos do makaronu Pesto Rosso 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY NERKOWCA - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY Może zawierać

Marka standaryzowana: Barilla
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano we Włoszech.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos do makaronu Pesto Rosso - pesto z pomidorami i octem balsamicznym z Modeny "Aceto Balsamico
di Modena ChOG”.
Marka: Barilla
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 5 dni.
Wartości odżywcze

Średnie wartości odżywcze g 100

Wartość energetyczna kJ

1341

Wartość energetyczna kcal
324
Tłuszcz g
28
- w tym: kwasy tłuszczowe nasycone g3,7
Węglowodany g
13,2
- w tym: cukry g
7,5
Błonnik g
2,0
Białko g
3,8
Sól g
3,0

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pulpa pomidorowa 34,9 %, olej słonecznikowy, koncentrat pomidorowy 15 %, syrop glukozowy, SER Grana Padano ChNP
(MLEKO i lizozym z JAJEK), ORZECHY NERKOWCA, sól, bazylia, ocet balsamiczny z Modeny "Aceto Balsamico di Modena ChOG"
2 % (ocet winny, gotowany moszcz winogronowy), SERWATKA z MLEKA w proszku, SER Pecorino Romano ChNP (z MLEKA
owczego), cukier, skrobia ryżowa, czosnek, regulator kwasowości: kwas MLEKOWY, naturalne aromaty (MLEKO)
Pozostale informacje: 190 ml e,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.barilla.com.

Bułka z czekoladą 65g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać ORZECHY LASKOWE I MIGDAŁY
Opis produktu: Pyszne i miękkie bułeczki z czekoladą. Można zabrać je do szkoły, pracy czy też w dalszą drogę. Świetny pomysł na
przekąskę. Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka z czekoladą
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +20'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA,margaryna,(oleje i tłuszcze z palmy czerwonej,rzepakowy częściowo uwodornione) woda,sól,emulgatore
471, barwnike161a(ii) aromat, woda, czekolada 9,5%, cukier,KAKAO,tłuszcz KAKAOWY,emulgatore322 (SOJA),aromat
waniliowy,cukier,drożdże,GLUTEN PSZENNA,sól,emulgatore471,środek do przetważania mąki e300

Przechowywanie i stosowanie

Eko alfabet - Ekologiczna kasza gryczana niepalona 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać alergeny: GLUTEN, ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, SEZAM, SOJĘ

Opis produktu: Ekologiczna kasza gryczana niepalona jest najczęściej stosowana jako składnik obiadów w połączeniu z warzywami lub
gulaszem oraz jako dodatek do zup, dań jednogarnkowych i pasztetów.
Rodzaj alkoholu: Kraj pochodzenia: Polska
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kasza gryczana niepalona
Marka: Eko Alfabet
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1659 kJ / 392 kcal
Tłuszcz
2,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
75 g
- w tym cukry
2,6 g
Białko
12 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Kasza gryczana niepalona 100%(Certyfikowany składnik ekologiczny)
Przygotowanie i stosowanie: Kaszę gotować w osolonej wodzie w proporcji 1:2(1 porcja kaszy na 2 porcje wody) na małym ogniu ok. 20
min.

Przechowywanie i stosowanie

Lactacyd - Emulsja do higieny intymnej 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 256 g

Opis produktu: Emulsja do higieny intymnej o właściwościach regenerujących i ochronnych, stworzona z myślą o kobietach
poszukujących kompleksowej pielęgnacji stref intymnych. Lactacyd Femina to kremowa emulsja do mycia okolic intymnych. Chroni przed
uczuciem dyskomfortu i działa odświeżająco, pozostawiając przyjemne uczucie czystości przez cały dzień. Lactacyd Femina emulsja do
higieny intymnej jest odpowiednia dla kobiet, które dbają o swoją kobiecość. Zawartość naturalnego kwasu L-mlekowego sprawia, że
kosmetyk wspiera prawidłową mikroflorę okolic intymnych, oraz pomaga utrzymać ich naturalne pH. Formuła emulsji została uzupełniona
o dodatek Lactoserum, składnika o właściwościach regeneracyjnych i odżywczych. Emulsja intymna z linii Lactacyd Femina zawiera łagodne
składniki myjące. Środek do higieny intymnej Lactacyd Femina przeznaczony jest dla kobiet z normalną skórą, które chcą utrzymać
naturalną równowagę i ochronę okolic intymnych. Kosmetyk testowany dermatologicznie. Działanie emulsji do higieny intymnej Lactacyd
Femina:. - daje uczucie świeżości i czystości przez cały dzień, - wspiera ochronę poprzez utrzymanie prawidłowego pH okolic intymnych,
- zapewnia pielęgnację miejsc intymnych, - nie zaburza mikroflory stref kobiecych, - działa ochronnie na florę bakteryjną okolic intymnych,
- przeznaczony do codziennego stosowania.
Marka standaryzowana: Lactacyd
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lactacyd
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ostrzeżenia:. Należy zaprzestać stosowania płynu w momencie, gdy pojawią się pierwsze objawy
reakcji alergicznej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Magnesium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Phenoxyethanol, Propylene Glycol, PEG-55 Propylene Glycol Oleate, Parfum, Lactose, Lactis Proteinum, Cocamide MEA, Laureth-10,
Lactid Acid, Glyceryl Laurate, Glycol Distearate, Sodium Laureth Sulfate, 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane, Sodium Chloride,

Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone
Przygotowanie i stosowanie: Jak stosować, Naciśnij podajnik pompki i nanieś na dłoń niewielką ilość emulsji. Umyj okolice intymne, a
następnie dokładnie spłucz wodą. Produkt przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera naturalny kwas mlekowy, testowany dermatologicznie, pomaga utrzymać równowagę pH okolic intymnych, wzbogacona o
regenerujące Lactoserum, do skóry normalnej

Podravka - Pomidory krojone z bazylią i oregano 390 g
Opis Produktu
Waga: Logotypy stron trzecich cd: Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia bazylii: strefa śródziemnomorska. Miejsce pochodzenia oregano: spoza UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Portugalia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidory krojone w soku pomidorowym z bazylią i oregano. Produkt pasteryzowany.
Marka: Podravka
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce do trzech dni
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
76 kJ / 18 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
2,5 g
w tym cukry
1,6 g
Białko
1g
Sól
0,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Krojone pomidory (60%), sok pomidorowy (38,4%), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), bazylia (0,2%), naturalne
substancje aromatyczne, oregano (0,1%), naturalny aromat oregano, naturalny aromat bazylii, substancja wiążąca (chlorek wapnia)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

Stefanek - Zakwas z buraków 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt otrzymany w wyniku naturalnej fermentacji przeznaczony do bezpośredniego spożycia lub jako baza do
ugotowania barszczu czerwonego.
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zakwas z buraków
Marka: Stefanek
Dodatki: Bez konserwantów
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 0-8C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
18 kJ / 4 kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
0,48 g
Sól
1,35 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Woda, buraki czerwone, sól + neutralne przyprawy(czosnek, ziele angielskie, liść laurowy)

Przechowywanie i stosowanie

Green Cola - Napój gaz. o smaku cola 0% cukru 330ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 344 g

Marka standaryzowana: Green
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola. Zawiera substancje słodzące. Nie zawiera cukrów.
Marka: Green
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Nie zawiera cukrów.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze W 100 ml
Wartość energetyczna
3 kJ/1 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0.1 g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0.03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, regulatory kwasowości: kwas winowy i kwas
jabłkowy, substancje słodzące: glikozydy stewiolowe, sukraloza, naturalne aromaty, naturalna kofeina
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą: Green Cola Bottling International Ltd.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% smaku, słodzona stewią, 0% cukru, 0% aspartamu, naturalna kofeina
Dodatkowe informacje: Facebook: Greencolapolska. Instagram: Greencolapolska. greencola.com.

Dakri - Bułka śniadaniowa 6 szt. ( 6x50 g)
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), JAJA, SOJĘ, nasiona SEZAMU
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Pieczywo pszenne z dodatkiem mąki żytniej
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Bułeczki wyjąć z opakowania i rozłożyć na blasze do pieczenia. Piec w piekarniku uprzednio nagrzanym do temperatury
250'C przez 2-5 minut do uzyskania złotobrązowego koloru. parametry wypieku mogą się różnić w zależności od rodzaju pieca i
pożądanego stopnia zarumienienia. Przed spożyciem wystudzić w temperaturze otoczenia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka śniadaniowa
Marka: Dakri
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 15'C do 25'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1207 kJ/ 285 Kcal
Tłuszcz
1,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
58 g
- w tym cukry
2,1 g
Białko
9,2 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA 65%, zakwas PSZENNY 13% (mąka PSZENNA, woda, drożdże), woda, mąka ŻYTNIA 4%, drożdże, sól,
regulator kwasowości (octany sodu), olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy)

Zawartosc opakowania: 6 szt. po 55 g

Przechowywanie i stosowanie

Dakri - Kajzerka pszenna 6x50g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 330 g

Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Żyto - Zawiera, Sezam - Może zawierać,
Soja - Może zawierać, Orzechy włoskie - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Dakri
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 15, Maks. temp. °C - 25
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Bułeczki wyjąć z opakowania i piec w piekarniku uprzednio nagrzanym do temp. 220°C przez ok. 2-5
min do uzyskania złotobrązowego koloru. Przed spożyciem wystudzić w temperaturze otoczenia. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo pszenne.
Marka: Dakri
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 15°C do 25°C. Spożyć w ciągu 24 godzin po otwarciu
opakowania jednostkowego.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1225 kJ / 289 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
56 g
w tym cukry
0,7 g
Białko
9,7 g
Sól
0,80 g
Opakowanie zawiera 6 porcji produktu.
w porcji 50 g produktu
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 613 kJ / 145 kcal

Zdrowie i styl życia

Skladniki: mąka PSZENNA (74%), woda, drożdże, mieszanka wypiekowa (mąka PSZENNA, cukier, emulgator: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym, błonnik grochowy, glukoza, skrobia PSZENNA, gluten
PSZENNY, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy), olej rzepakowy, sól, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO (słód
JĘCZMIENNY, woda), suchy zakwas PSZENNY (mąka PSZENNA, woda), substancja konserwująca: kwas sorbowy
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Masa netto: 300 g 6 szt. po 50 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dopiecz w domu aż się zarumieni!

Vifon-Zupa z kluskami o sm.owoców morza w stylu Tajskim 67g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 92 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Zawiera, Skorupiaki - Zawiera, Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Wietnamie. Mąka pszenna nie pochodzi z Wietnamu.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa błyskawiczna z kluskami o smaku owoców morza w stylu tajskim
Marka: Vifon
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g gotowego produktu:
Wartość energetyczna:
294 kJ/70 kcal
Tłuszcz:
3,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,1 g
Węglowodany:
9,0 g
w tym cukry:
1,1 g
Białko:
1,2 g
Sól:
0,92 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski (74%): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, tapioka, skrobia modyfikowana, sól, cukier, stabilizatory: trifosforany, guma
guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma, dodatki smakowe (26%): cukier, sól, suszone warzywa w
zmiennych proporcjach (11,96%): kukurydza (5,5%), marchew, kolendra, szczypior (0,9%); wzmacniacze smaku: glutaminian
monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy; rafinowany olej palmowy, proszek kokosowy, zabielacz (syrop glukozowy w
proszku, tłuszcz palmowy, kazeinian sodu (MLEKO), emulgator: E 471, substancja przeciwzbrylająca: E 554, aromat); teksturowany
GLUTEN PSZENNY (3,6%), aromaty (SKORUPIAKI, SOJA), regulator kwasowości: kwas cytrynowy; proszek chili; tłuszcz palmowy,
pieprz, szczypior suszony (0,6%), czosnek w proszku, substancja przeciwzbrylająca: E 551; KREWETKA (SKORUPIAKI) w proszku,
maltodekstryna, barwniki: ekstrakt z papryki, karoteny; przeciwutleniacz: E 306
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Otwórz wieczko, dodaj wszystkie przyprawy, zalej wrzątkiem do wytłoczonej
linii wewnątrz kubka (około 320 ml). 2. Przykryj wieczkiem na 3 minuty. 3. Dobrze wymieszaj przed spożyciem. Smacznego!,

Przechowywanie i stosowanie

Vifon - Danie z sosem sojowym 90g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 152 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SEZAM - Zawiera, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Wietnamie. Mąka pszenna nie pochodzi z Wietnamu.
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie podgrzewać w kuchence mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie z sosem sojowym
Marka: Vifon
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA - GORĄCA POWIERZCHNIA OPAKOWANIA PO ZALANIU WRZĄTKIEM. NIE
PODGRZEWAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed gorącem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna:

na 100 g gotowego produktu:
869 kJ / 207 kcal

Tłuszcz:
8,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:3,0 g
Węglowodany:
28 g
w tym cukry:
1,3 g
Białko:
3,6 g
Sól:
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski (71,3%): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, skrobia z tapioki, skrobia modyfikowana, sól, cukier, stabilizatory:
trifosforany, guma guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma, sos (27,8%): woda, rafinowany olej palmowy,
cukier, czerwona szalotka (9%), wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy; czosnek, sól,
zabielacz (syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, kazeinian sodu (MLEKO), emulgator: E 471; substancja przeciwzbrylająca: E 554; aromat),
skrobia modyfikowana, koncentrat pomidorowy, olej SEZAMOWY, aromaty (JAJA, ORZESZKI ZIEMNE, SOJA), chili (0,6%),
EKSTRAKT drożdżowy, sos SOJOWY (0,5%) (woda, skoncentrowany sos SOJOWY: mąka SOJOWA, woda; sól, cukier, wzmacniacze
smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy; barwnik: karmel; substancja zagęszczająca: guma guar; regulator
kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, substancja KONSERWUJĄCA: benzoesan sodu), mieszanka przypraw (0,2%): anyż gwiaździsty,
anyż, cynamon, goździk, nasiona kolendry; por, barwniki: karmel, karoteny, EKSTRAKT z papryki; substancja KONSERWUJĄCA:
sorbinian potasu; anyż gwiaździsty, cynamon, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, suszone warzywa (0,9%): marchew (50%),
szczypior (50%)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Otwórz opakowanie, wsyp do tacki kluski i suszone warzywa z torebki. 2. Zalej
wrzątkiem (ok. 400 ml) i przykryj wieczko na 3 minuty. 3. Odlej nadmiar wody, zdejmij wieczko, dodaj sos, wymieszaj. Gotowe!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: smaczny posiłek do zjedzenia prosto z tacki!

Auchan - Mielona pierś z indyka 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Surowy wyrób mięsny, drobnorozdrobniony, świeży, schłodzony. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny, drobnorozdrobniony, świeży, schłodzony
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Mielona pierś z indyka
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt solony
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -1'C do +2'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
545 kJ/ 130 Kcal
Tłuszcz
5g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
21 g
Sól
0,75 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z fileta z piersi indyka 98%, sól, regulator kwasowości (octan sodu), przyprawy, EKSTRAKTY przypraw, aromaty
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Przed przygotowaniem usunąć pergamin znajdujący się pod wstęgą mięsa. Spożyć po obróbce cieplnej

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Gwarancja jakości i świeżości
Miejsce uboju: Polska

Bakoma - Jogurt grecki 180 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 188 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Doskonała baza do sosów i dipów. Gęsta i kremowa konsystencja.
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny typ grecki.
Marka: Bakoma
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g jogurtu
Wartość energetyczna 417 kJ / 100 kcal
Tłuszcz
7,5 g
w tym kwasy nasycone4,5 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
3,5 g
Sól
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO*, ŚMIETANKA*, MLEKO zagęszczone odtłuszczone*, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH (Streptococcus
thermophilus i Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) oraz L. acidophilus i Bifidobacterium lactis, *wyprodukowano bez stosowania
GMO

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bardzo gęsty, prosty skład, 3 składniki: mleko, śmietanka, żywe kultury bakterii, firma polska, wyprodukowano bez stosowania
GMO

Qilive - Kabel LIGHTNING MFI 2A 1.2M
Opis Produktu
Opis produktu: "Kabel do ładowania i synchronizacji LIGHTNING Maximum input/output : 5 V 2.4 A USB 2.0 kolor srebrny
długość:1,2m"

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel LIGHTNING MFI 2A 1,2M
Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Qilive - Kabel Micro-USB 2A 1.2M
Opis Produktu
Opis produktu: "Złoty tekstylny kabel do ładowania USB na Micro-USB USB 2.0 Maximum input/output : 5 V 2.4 A max kolor: złoty długość:1,2m"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel Micro-USB 2A 1,2M
Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Qilive - Kabel Micro-USB 2A 3M
Opis Produktu
Opis produktu: "Kabel do ładowania USB na mikro-USB Maximum input/output : 5 V 2.4 A max PVC kolor: biały długość:3m"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel Micro-USB 2A 3M
Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Qilive - Kabel Micro-USB 1.2M
Opis Produktu

Opis produktu: "Kabel do ładowania USB na mikro-USB kolor biały Maximum input/output : 5 V 2.4 A max PVC długość:1,2m"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel Micro-USB 1,2M
Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Qilive - Kabel Micro-USB 2A 1.2M
Opis Produktu
Opis produktu: "Kabel do ładowania USB na mikro-USB Maximum input/output : 5 V 2.4 A max kolor czarny PVC długość:1,2m"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel Micro-USB 2A 1,2M
Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Qilive - Kabel USB-C 3A 1.2M
Opis Produktu
Opis produktu: "Kabel do ładowania USB na USB-C Maximum input/output : 5 V 3 A max PVC kolor czarny długość:1,2m"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel USB-C 3A 1,2M
Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Selecline - Kabel USB-C 3A 1M
Opis Produktu

Opis produktu: "Kabel USB-C 3A kolor czarny USB 2.0 długość:1m"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel USB-C 3A 1M
Marka: SELECLINE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

BIO KOZIE PLASTRY 90G 90G NBIO BIO Ser Kozi plastry
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Doskonały ser kozi Bio Goat Farm. Ser kozi Bio w plastrach to pyszny dodatek do posiłku. Plastry o białym kolorze, pięknie prezentują się
na kanapkach z dodatkiem warzyw. Mleczny smak rozpływa się w ustach dosłownie w kilka sekund, pozostawiając wyraźny posmak mleka koziego na dłuższą
chwilę. Wszystko to oczywiście wzmaga apetyt, sprawiając, że sera koziego Bio chce się jeść więcej i więcej. Certyfikat Bio, który posiada produkt gwarantuje
nam, że mleko użyte do produkcji sera pochodzi z rolnictwa ekologicznego. To doskonała propozycja dla osób dbających o wysoką jakość żywienia i
stawiających na produkty ekologiczne. Kulinarne inspiracje naturą. Świetnie pasuje do różnorodnych dań i sprawdzi się niemalże w każdej kuchni.
Wygodna forma plastrów sprawia, że najlepiej uzupełni się z kromką świeżego pieczywa, dzięki czemu każda kanapka zyska wyjątkowy smak, który
jednocześnie nie dominuje nad innymi składnikami. Można zastosować go również jako dodatek do wszelkich dań obiadowych. Bardzo dobrze sprawdzi się
serwowany na ciepło w daniach kuchni włoskiej np. jako dodatek do makaronu, zapiekanki warzywnej czy pizzy. Kanapka z pełnoziarnistego pieczywa z serem
kozim Bio i warzywami w obecności białego wytrawnego wina to doskonały pomysł na idealną kolację lub szybką przekąskę. Cenne składniki odżywcze. Jest
dobrym źródłem białka, które buduje mięśnie i jest niezbędne do efektywnej regeneracji organizmu. Składniki użyte do produkcji są wysokiej jakości, zatem
produkt może stanowić świetne uzupełnienie pełnowartościowej diety. Opakowanie. Opakowanie w formie koperty jest wyjątkowo łatwe i wygodne w użyciu.
Dodatkowo pozwala zachować walory smakowo- zapachowe produktu po otwarciu, dzięki czemu możemy zmniejszyć ilość wyrzucanego jedzenia. Zawiera
również o 40 % mniej plastiku niż standardowe opakowania tego typu produktów. Poznaj kozę i bądź bliżej natury!. Produkty Goat Farm to zdrowy wybór
dla Ciebie i Twojej rodziny! Mleko do produkcji serów Goat Farm pochodzi z hodowli kóz z różnych zakątków Europy. W przeważającej części, kozy spędzają
większość roku na dworze jedząc zieloną trawę. Na farmach panuje doskonała atmosfera i wręcz przyjazna relacja opiekunów z kozami. Są one traktowane
życzliwie i z wielką troską, która przekłada się na wysokiej jakości, wartościowe mleko. Na jego bazie produkujemy sery kozie w różnych wariantach smakowych
oraz różnych okresach dojrzewania. Wszystkie produkty Goat Farm łączy doskonały smak i niepowtarzalny aromat. Filarem sukcesu marki Goat Farm jest
skupienie się na wyjątkowym smaku, który to zachwyca podniebienia konsumentów.
Marka standaryzowana: Goat Farm
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Holandii
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Holandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Holenderski ser Bio podpuszczkowy z mleka koziego, dojrzewający, w plastrach. Zawartość tłuszczu w suchej masie min. 50%.

Marka: Goat Farm
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +1°C - +8°C.
Wartości odżywcze
na 100 g:
Wartość energetyczna
1511 kJ / 361 kcal
Tłuszcz
31 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone19 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
22 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO kozie*, sól, kultury bakterii starterowe (z MLEKA), podpuszczka mikrobiologiczna, *składniki
pochodzące z rolnictwa ekologicznego
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej. Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-07 Rolnictwo UE,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Dziel się smakiem. Wejdź na:. poznajkoze.pl.

Maple Joe - Syrop klonowy kanadyjski czysty 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 475 g
Opis produktu: Dla nas - mieszkańców Quebeku, syrop klonowy oznacza powrót wiosny. Każdego roku na drzewach klonu nacina się
korę i mocuje pojemniki, w których po 6-8 tygodniach gromadzi się ściekający sok. Schłodzony staje się słynnym syropem klonowym.
Pierwsza degustacja tego cennego „Daru Natury" następuje podczas organizowanych w lasach Przyjęć klonowych, a reszta rozlana do
butelki trafia do was!. Rozkoszuj się smakiem syropu klonowego podając go z jogurtem, mlekiem, naleśnikami, sałatkami owocowymi oraz
jako dodatek do ciast.
Marka standaryzowana: Maple Joe
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Kanada

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czysty syrop klonowy
Marka: Maple Joe
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
wartość energetyczna
1129 kJ/266 kcal
tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
węglowodany
66 g
w tym cukry
58 g
białko
<0,5 g
sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czysty syrop klonowy

Przechowywanie i stosowanie

BingoSpa - Solna Kąpiel SPA - algi i minerały 850 g
Opis Produktu
Przygotowanie: Do wanny z ciepłą wodą wsypać 200g soli i dobrze wymieszać.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Solna Kąpiel SPA - algi i minerały

Marka: Bingo Spa

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sodium Chloride, Propylene Glycol, Aqua, Laminaria Digita Extract(algae), Parfum, Hexyl Cinnamal, Magnesium Sulfate, Cl
42080

Przechowywanie i stosowanie

BingoSpa - Sól do stóp. ze skłonnościami: grzybica. pękanie naskórka. 550 g
Opis Produktu
Opis produktu: Działanie: hamuje skłonność do objawów grzybicznych, likwiduje pękanie naskórka miedzy palcami i zmniejsza jego macerację, poprawia
ogólny wygląd stóp.

Informacje dot stylu zycia: Produkt testowany dermatologicznie.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Stopy dokładnie umyć, 1,5 nakrętki soli(150g) rozpuścić w 3-4 litrach ciepłej wody. Moczyć stopy przez co najmniej1 5
minut, po skończeniu dokładnie osuszyć. Czynność powtarzać codziennie przez 5 dni w tygodniu. Profilaktycznie stosować raz w
tygodniu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sól do stóp, ze skłonnościami: grzybica, pękanie naskórka.
Marka: Bingo Spa

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sodium Chloride, Sodium Hydrogen Carbonate, Fertilizer Urea, Sodium Laureth Sulphate, Yarrow Extract, Melissa officinalis
Extract, Thymus Vulgaris Extract, Oak Bark Extract, Chelidonium Maius Extract, Magnesium Stearate. Aqua, Alcohol, Sodium Benzoate,
Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Cl 15985

Przechowywanie i stosowanie

BingoSpa - Sól siarczanowo-magnezowa 1.25 kg
Opis Produktu
Opis produktu: Sól siarczanowo-magnezowa zawiera siarczan magnezu, sól warzoną próżniowo, kwaśny węglan sodu, siarczan glinowo-potasowy oraz
ekstrakty z aloesu, rumianku, kasztanowca i eukaliptusa. Delikatnie pieniąca.

Informacje dot stylu zycia: Nie zawiera konserwantów. Nie zawiera sztucznych barwników.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Do kąpieli mineralnych, wzmacniających i oczyszczających: do wody o temp. 37-40C wsypać 3 płaskie nakrętki soli.
Kąpiel powinna trwać 15-30 minut. Następnie bez spłukiwania osuszyć ciało ręcznikiem. Zaleca sie wykonywanie 2 kąpieli w tygodniu. Do
zabiegów SPA: do wody o temp. 37-40C wsypać 1 płaską nakrętkę soli. Kąpiel powinna trwać 15-30 minut. Następnie bez spłukiwania
osuszyć ciało ręcznikiem. Zaleca się wykonywanie jednej kąpieli w tygodniu. Do peelingu: nałożyć sól na gąbkę i delikatnie masować skórę.
Czynność można wykonywać zarówno podczas kąpieli w wannie jak i pod prysznicem. Do okładów: pół nakrętki soli uzupełnić wodą i
wymieszać. Uzyskany roztwór nałożyć na wybrane części ciała. Po 10-15 minutach spłukać ciało.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sól siarczanowo-magnezowa do kąpieli mineralnych, zabiegów SPA i okładów.
Marka: Bingo Spa

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MAgnesium Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Bicarbonate, Fertilizer Urea, Aluminium Potasium Suplhate, Sodium Laureth
Sulphate, Linum Usitatissimum Extract, Aloe Vera Extract, Chamomilla Recutita Extract, Salvia officnalis Extract, Horse Chestnut Extract,
Eucaliptus Oil, Aqua, Alkohol Denat., Propylene Glycol

Przechowywanie i stosowanie

Kolorado - Zmywak do powierzchni delikatnych, 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Wyjątkowo miękki i poręczny zmywak ze specjalnej, delikatnej włókniny i gąbki., Nie rysuje powierzchni, można stosować do porcelany,
szkła, patelni i garnków. Po użyciu wypłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zmywak do powierzchni delikatnych.

Marka: Kolorado

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Poliuretan, poliamid

Przechowywanie i stosowanie

Bakoma- 7 zbóż. truskawkowy. 150 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 146 g

Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Owies - Zawiera, Żyto - Zawiera, Pszenica Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: 7 zbóż
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt 7 zbóż z truskawkami
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze 100 g
Wartość energetyczna 397 kJ/ 94 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy nasycone1,8 g
Węglowodany
14,3 g
w tym cukry
11,8 g
Białko
3,4 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, MLEKO zagęszczone odtłuszczone, truskawki 5,7%, cukier trzcinowy, ŚMIETANKA, zboża 3%: PSZENICA,
JĘCZMIEŃ, ŻYTO, OWIES, proso, gryka, ryż, otręby PSZENNE, żywe kultury bakterii jogurtowych

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład - jogurt, owoce, cukier trzcinowy, ziarna zbóż, pszenica, jęczmień, żyto, owies, ryż, gryka, proso

Bakoma- 7 zbóż. śliwkowy. 150 g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 148 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Mleko - Zawiera, Owies - Zawiera, Żyto - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: 7 zbóż
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt 7 zbóż ze śliwkami
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze 100 g produktu
Wartość energetyczna 402 kJ/ 95 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy nasycone1,8 g
Węglowodany
15,0 g
w tym cukry
12,5 g
Białko
3,1 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, cukier trzcinowy, ŚMIETANKA pasteryzowana, śliwka 4,2%, zboża 3%: PSZENICA, JĘCZMIEŃ,
ŻYTO, OWIES, proso, gryka, ryż, śliwka suszona 1,4%, otręby PSZENNE, żywe kultury bakterii jogurtowych oraz L. acidophilus i
Bifidobacterium lactis

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład - jogurt, owoce, cukier trzcinowy, ziarna zbóż, pszenica, jęczmień, żyto, owies, ryż, gryka, proso

Nussbeisser-czekolada mlecz. z całymi orzechami lask. 220g.
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 234 g
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Unbranded
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Nussbeisser

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2340 kJ
Wartość energetyczna
562 kcal
Tłuszcz
37 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
15 g
Węglowodany
47 g
w tym cukry
46 g
Błonnik
3,6 g
Białko
8,5 g
Sól
0,29 g
1 rządek ? 22 g. Opakowanie zawiera 10 x 22 g.
Wartość odżywcza 22 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 515 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, ORZECHY LASKOWE (23%), tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w proszku, miazga KAKAOWA,
SERWATKA w proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, emulgator (LECYTYNY SOJOWE), pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH,
aromat, Masa KAKAOWA w czekoladzie MLECZNEJ minimum 30%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: od ponad 25 lat na polskim rynku, pyszne całe orzechy, wyjątkowy smak i chwila przyjemności

Polędwica wołowa* - produkt ważony, opak ok. 0.45kg

Opis Produktu
Opis produktu: Stek wołowy najwyższej jakości - Polędwica - stek sezonowany 7 dni. Produkt pakowany próżniowo.
Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Polędwica wołowa SKIN
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wołowe bez kości
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej. Przed przygotowaniem wyjąć z opakowania i
pozostawić stek w temperaturze pokojowej na około 10-20 minut. Po otwarciu przechowywać nie dłużej niż 24 godziny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Numer partii jest numerem identyfikacyjnym grupy zwierząt. Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy
celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w
odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu zamówienia.
Miejsce uboju: Polska

Auchan - Porcja rosołowa wołowa - produkt ważony, opak ok. 0.35kg
Opis Produktu
Opis produktu: Wiek przy uboju: poniżej 30 miesięcy
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Porcja rosołowa wołowa
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce urodzenia: Miejsce urodzenia: Polska
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wołowina stek minutowy skin

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Burger wołowy z przyprawami 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, MLEKO łącznie z LAKTOZĄ, SELER, GORCZYCĘ
Opis produktu: Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Wołowy, surowy wyrób mięsny
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 24 godziny
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Burger wołowy z przyprawami
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +4°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
972 kJ / 234 Kcal
Tłuszcz
18 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,2 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Błonnik
0g
Białko
17 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wołowe (94%), woda, sól, kolagen wołowy, przyprawy, aromat cebuli.

Miejsce hodowli: Zawartosc opakowania: 4 x 100 g
Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej. Przed przygotowaniem należy usunąć papier pergaminowy znajdujący się
w opakowaniu.

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: -

Auchan - Tatar wołowy 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: LAKTOZĘ (z MLEKA)
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny. Produkt przyprawiony. Gotowy do spożycia
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tatar wołowy
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
446 kJ/ 106 Kcal
Tłuszcz
3,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
0,7 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
19 g
Sól
2,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wołowe 88%, woda, sól, przyprawy, LAKTOZA (z MLEKA), regulator kwasowości (octany sodu), EKSTRAKTY
przypraw, aromat, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mięso mielone wołowe 500g MAP
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 24 godziny
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso mielone wołowe
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +2

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wołowe 100%
Miejsce hodowli: Polska
Sklad produktu: Zawartość procentowa tłuszczu poniżej 20%. Stosunek kolagenu do białka mięsa poniżej 15%
Pozostale informacje: Przygotowanie i stosowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć papier pergaminowy znajdujący się w opakowaniu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Termin przydatności do spożycia: minimum 2 dni.
Miejsce uboju: Polska

Auchan - Flaki wołowe blanszowane 900g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać SELER, LAKTOZĘ(z MLEKA)
Opis produktu: Żołądki wołowe gotowane krojone
Podmarka: Flaczki wołowe
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce termicznej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żołądki wołowe gotowane krojone
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze od 0C do +8C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
430 kJ / 102 kcal
Tłuszcz
3g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
19 g
Sól
1,48 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ugotowane żołądki wołowe 90%, BŁONNIK SOJOWY, BIAŁKO SOJOWE, BŁONNIK PSZENNY, sól, stabilizatory
(cytryniany sodu, trifosforany, difosforany)
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt należy rozpakować, przełożyć go do garnka, dodać wodę, zagotować, odlać wodę, czynność
powtórzyć, gotować do miękkości, połączyć z warzywami i rosołem, przyprawić do smaku.

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Sokołów - Karma dla psa wieprzowo-wołowa 1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Karma pełnoporcjowa dla psów dorosłych wieprzowo-wołowy 1 kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma dla psa
Marka: Sokołów
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż +25°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso i produkty pochodzenia wieprzowego (37%), mięso i produkty pochodzenia wołowego (18%)(37%), ZBOŻA, minerały
KONSERWOWANE przy użyciu dodatków UE
Przygotowanie i stosowanie: "Dorosły pies o normalnym poziomie aktywności powinien otrzymać dziennie mały 400 g średni 700 g
duży 1500 g Dzienne dawki należy dostosować do aktywności psa. Podane ilości można zwiększyć o 20-50%."

Przechowywanie i stosowanie

Sokołów - Karma dla psa wieprzowo-drobiowa 1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Karma pełnoporcjowa dla psów dorosłych wieprzowo-drobiowa 1 kg

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma dla psa wieprzowo-drobiowa
Marka: Sokołów
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż +25°C.
Wartości odżywczew 100 g
Tłuszcz
8g
Woda
70 g
Białko
9g
Włókno surowe 0,1 g
Popiół surowy
5g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso i uboczne produkty zwierzęce (drób min. 4%), produkty pochodzenia roślinnego, składniki mineralne
KONSERWOWANE przy użyciu dodatków UE.
Przygotowanie i stosowanie: "Dorosły pies o normalnym poziomie aktywności powinien otrzymać dziennie: mały 400 g. średni 700 g,
duży 1500 g. Dzienne dawki należy dostosować do aktywności psa. Podane ilości można zwiększyć o 20-50%."

Przechowywanie i stosowanie

Stek wołowy z rostbefu bez kości* - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Opis produktu: Stek wołowy najwyższej jakości - Rostbef - stek sezonowany 21 dni. Produkt pakowany próżniowo.

Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Stek wołowy z rostbefu b/k
Marka: Łuków
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wołowe bez kości
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej. Przed przygotowaniem wyjąć z opakowania i
pozostawić stek w temperaturze pokojowej na około 10-20 minut.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Numer partii jest numerem identyfikacyjnym grupy zwierząt. Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy
celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w
odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu zamówienia.
Miejsce uboju: Polska

Stek wołowy z antrykotu bez kości* - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Opis produktu: Stek wołowy najwyższej jakości - Antrykot - stek sezonowany 21 dni. Produkt pakowany próżniowo.
Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Stek wołowy z antrykotu b/k
Marka: Łuków
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wołowe bez kości
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej. Przed przygotowaniem wyjąć z opakowania i
pozostawić stek w temperaturze pokojowej na około 10-20 minut.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Numer partii jest numerem identyfikacyjnym grupy zwierząt
Miejsce uboju: Polska

Schab wieprzowy bez kości* - produkt ważony, opak ok. 0.8kg
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Schab wieprzowy bez kości
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Sokołów - Schab wieprzowy b/k kotlety 360g
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska. Miejsce uboju: Polska. Miejsce chowu: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Schab wieprzowy, bez kości, kotlety
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +4C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Golonka wieprzowa z kością* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Golonka wieprzowa przednia
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Auchan - Słonina wieprzowa bez skóry tacka - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce termicznej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Słonina wieprzowa bez skóry
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Auchan - Polędwiczka wieprzowa tacka - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Mięso wieprzowe świeże chłodzone
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 24 godziny
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Polędwiczka wieprzowa, Pakowana próżniowo
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Karkówka wieprzowa bez kości* - produkt ważony, opak ok. 0.7kg
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karkówka wieprzowa bez kości
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Sokołów - Karkówka wieprzowa bez kości kotlety 560g
Opis Produktu
Opis produktu: Miejsce chowu: Polska. Miejsce uboju: Polska
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karkówka wieprzowa, kotlety 560g
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +4C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe bez kości
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce termicznej

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Szynka wieprzowa bez kości* - produkt ważony, opak ok. 0.9kg
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szynka wieprzowa bez kości
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Auchan - Łopatka bez kości - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łopatka wieprzowa bez kości, duża porcja
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 4°C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Pekpol - Kiełbasa biała z czosnkiem niedźwiedzim - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ, GLUTEN i MLEKO łącznie z LAKTOZĄ
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny wieprzowy. Kiełbasa średnio rozdrobniona surowa w osłonce jadalnej, do spożycia
po obróbce cieplnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa biała z czosnkiem niedźwiedzim
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1032 kJ/ 249 Kcal
Tłuszcz
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,6 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
15 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe 94%, sól, przyprawy (czosnek, majeranek, lubczyk, chili, gałka muszkatołowa, pieprz), glukoza,
EKSTRAKTY przypraw, czosnek niedźwiedzi 0,3%, jelita wieprzowe
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Wrzucić na patelnię i podsmażać od 3 do 6 minut, odwracając do czasu uzyskania pożądanego koloru.
Gotowe. Podawać z ulubionymi dodatkami

Przechowywanie i stosowanie

Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Żeberka wieprzowe paski* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Zużyć bepośrednio po otwarciu opakowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed obróbką cieplną należy usunąć folię wewnętrzną

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żeberka wieprzowe extra paski
Marka: Morliny
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Policzki wieprzowe* - produkt ważony, opak ok. 0.6kg
Opis Produktu
Opis produktu: Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Mięso wieprzowe świeże schłodzone
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Policzki wieprzowe
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Wkład absorpcyjny znajdujący się na spodzie opakowania nie nadaje się do spożycia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Auchan - Golonka wieprzowa do piecznia w siatce 550g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ, GLUTEN i MLEKO łącznie z LAKTOZĄ
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny wieprzowy z dodatkiem wody, soli i przypraw, w siatce niejadalnej do spożycia
po obróbce cieplnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Produkt w folii włożyć do wrzącej wody i gotować na małym ogniu przez 2 godziny. Ostrożnie wyjąć golonkę z garnka.
Następnie usunąć folię, Przełożyć wraz z sosem do naczynia żaroodpornego i piec w piekarniku przez pół godziny w temperaturze 200'C,
Przed spożyciem usunąć siatkę przylegająca do produktu. Podawać z ulubionymi dodatkami

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Golonka wieprzowa bez kości w folii do gotowania
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany próżniowo
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
878 kJ/ 211 kcal
Tłuszcz
15 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,5 g
Węglowodany
3,0 g
- w tym cukry
0,6 g
Białko
16 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Golonka wieprzowa bez kości ze skórą 87%, woda, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, sól, hydrolizat BIAŁKA roślinnego
KUKURYDZY, aromat i EKSTRAKTY przypraw, ziele angielskie, liść laurowy
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie

Miejsce urodzenia: Polska

Auchan - Polędwiczka w przyprawach do pieczenia - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, SOJĘ, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), GORCZYCĘ i GLUTEN
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku konserwantów
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny wieprzowy z dodatkiem wody, soli o przypraw, do spożycia po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wyjąć produkt z opakowania i wstawić do rozgrzanego na 160'C piekarnika na 70 minut, używać funkcji termoobiegu
góra/dól. W trakcie pieczenia podlewać wyciekającym sosem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Polędwiczka w przyprawach do pieczenia, bez konserwantów
Marka: Produkt marki Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany próżniowo
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
465 kJ/ 110 Kcal
Tłuszcz
3,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
1,5 g
- w tym cukry
0,6 g
Białko
18 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Polędwiczka wieprzowa 87%, woda, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, sól, hydrolizat BIAŁKA roślinnego KUKURYDZY,
aromaty i EKSTRAKTY przypraw, przyprawy dekoracyjne 1% (czosnek suszony płatki, papryka, cebula, marchew, chili, nać pietruszki,
szczypiorek, pieprz i liść laurowy
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Podane parametry dotyczą kilogramowej porcji

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce urodzenia: Polska

Karkówka przyprawiona do pieczenia* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ, GLUTEN i MLEKO ŁĄCZNIE Z LAKTOZĄ
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny wieprzowy z dodatkiem wody, soli i przypraw. Przesznurowany. Produkt
pakowany próżniowo.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karkówka w przyprawach do pieczenia
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +4°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
856 kj / 206 kcal
Tłuszcz
15 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
Węglowodany
0,7 g
- w tym cukry
0,6 g
Błonnik
0g
Białko
15 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Karkówka bez kości 87%, woda, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, sól, HYDROLIZATBIAŁKA roślinnego KUKURYDZY,
aromaty i EKSTRAKTY przypraw, przyprawy dekoracyjne (1%): czosnek suszony płatki, papryka, cebula, marchew, chili, nać
pietruszki, szczypiorek, pieprz i liść laurowy.
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej. Proponowany sposób przygotowania: Wyjąc produkt z opakowania i
wstawić do rozgrzanego na 160°C piekarnika na 90 minut, używając funkcji termoobiegu góra/dół. W trakcie pieczeniapodlewać
wyciekającym sosem. Podane parametry dotyczą kilogramowej porcji. Przed podaniem usunąć sznurek.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty ważymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zważonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Schab w przyprawach do pieczenia* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ, GLUTEN i MLEKO ŁĄCZNIE Z LAKTOZĄ
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny wieprzowy z dodatkiem wody, soli i przypraw. Przesznurowany. Produkt
pakowany próżniowo.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Schab w przyprawach do pieczenia
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
549 kj / 131 kcal
Tłuszcz
4,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
1,5 g
- w tym cukry
0,6 g
Błonnik
0g
Białko
19 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe bez kości 87%, woda, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, sól, HYDROLIZATBIAŁKA roślinnego

KUKURYDZY, aromaty i EKSTRAKTY przypraw, przyprawy dekoracyjne (1%): czosnek suszony płatki, papryka, cebula, marchew,
chili, nać pietruszki, szczypiorek, pieprz i liść laurowy.
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej. Proponowany sposób przygotowania: Wyjąc produkt z opakowania i
wstawić do rozgrzanego na 160°C piekarnika na 80 minut, używając funkcji termoobiegu góra/dół. W trakcie pieczeniapodlewać
wyciekającym sosem. Podane parametry dotyczą kilogramowej porcji. Przed podaniem usunąć sznurek.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Boczek w przyprawach do pieczenia* - produkt ważony, opak ok. 0.8kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ, GLUTEN i MLEKO ŁĄCZNIE Z LAKTOZĄ
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny wieprzowy z dodatkiem wody, soli i przypraw. Przesznurowany. Produkt
pakowany próżniowo.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boczek w przyprawach do pieczenia
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +4°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1189 kj / 287 kcal
Tłuszcz
25 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone10 g
Węglowodany
0,7 g
- w tym cukry
0,6 g
Błonnik
0g
Białko
14 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe bez kości 87%, woda, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, sól, HYDROLIZATBIAŁKA roślinnego
KUKURYDZY, aromaty i EKSTRAKTY przypraw, przyprawy dekoracyjne (1%): czosnek suszony płatki, papryka, cebula, marchew,
chili, nać pietruszki, szczypiorek, pieprz i liść laurowy.
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Do spożycia po obróbce cieplnej. Proponowany sposób przygotowania: Wyjąc produkt z opakowania i
wstawić do rozgrzanego na 160°C piekarnika na 90 minut, używając funkcji termoobiegu góra/dół. W trakcie pieczeniapodlewać
wyciekającym sosem. Podane parametry dotyczą kilogramowej porcji. Przed podaniem usunąć sznurek.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Auchan - Mięso mielone z karkówki 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Zawsze świeże! Gwarancja jakości i świeżości
Pole rezerwowe 20: Pakowano w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunka chłodniczych nie dłużej niż 24 godziny
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć papier pergaminowy znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso mielone wieprzowe, z karkówki 100%
Marka: Produkt marki Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Stosunek kolagenu do białka mięsa poniżej 12%
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 2°C

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Mięso z karkówki wieprzowej 100%
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska
Sklad produktu: Zawartość procentowa tłuszczu poniżej 15%

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Auchan - Mięso mielone z szynki 500g MAP
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 24 godziny
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed przygotowaniem należy usunąć papier pergaminowy znajdujący się w opakowaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso mielone z szynki wieprzowej
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +2C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso mielone z szynki wieprzowej 100%
Miejsce hodowli: Polska
Sklad produktu: Zawartość procentowa tłuszczu poniżej 7%. Stosunek kolagenu do białka mięsa poniżej 12%

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Auchan - Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500g MAP
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 24 godziny
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć papier pergaminowy znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso mielone z łopatki wieprzowej
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +2C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z łopatki wieprzowej 100%
Miejsce hodowli: Polska
Sklad produktu: Zawartość procentowa tłuszczu poniżej 15%. Stosunek kolagenu do białka mięsa poniżej 18%

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Auchan - Mięso mielone wieprzowo-wołowe 500g MAP
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 24 godziny
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso mielone wieprzowo - wołowe
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do +2

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe 70%, mięso wołowe 30%.
Miejsce hodowli: Polska
Sklad produktu: Zawartość procentowa tłuszczu poniżej 20%. Stosunek kolagenu do białka mięsa poniżej 18%
Przygotowanie i stosowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć papier pergaminowy znajdujący się w opakowaniu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Termin przydatności do spożycia: minimum 2 dni.
Miejsce uboju: Polska

Hortex - Mieszanka warzyw z grzybami 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 462 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Warzywa na patelnię Hortex to zarówno pyszne warzywne danie samo w sobie, jak również doskonałe źródło wielu
smakowitych inspiracji kulinarnych - możesz użyć ich do makaronów, zapiekanek… Na co tylko przyjdzie Ci ochota. W ich skład
wchodzą: pyszne ziemniaczki podsmażane ze skórką, pieczarki, marchewka, brokuły oraz aromatyczna cebulka i koperek.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. bez rozmrażania. Patelnia: Na patelni rozgrzać 3-4 łyżki oleju, wsypać zawartość
opakowania. Smażyć 8-10 minut na dużym ogniu, bez przykrycia, od czasu do czasu mieszając. Pod koniec smażenia doprawić do smaku
solą, pieprzem, gałką muszkatołową lub ulubioną przyprawą ziołową. Podawać na gorąco. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzyw z grzybami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C 4 dni. ** -12°C 1 miesiąc. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
242 kJ / 58 kcal
Tłuszcz
1,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
8,4 g
w tym cukry
2,2 g
Błonnik
2,4 g
Białko
2,1 g
Sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: warzywa 85 % w zmiennych proporcjach: ziemniaki podsmażane ze skórką (ziemniaki, olej słonecznikowy), brokuły,
marchew, cebula, koper 3 %, pieczarki 15 %
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100 % natury

Hortex - Szpinak liście 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 464 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Wyśmienity i bardzo popularny wśród konsumentów szpinak w liściach. Nadaje się zarówno jako dodatek do dań na
ciepło jak i sałatek. Podany w każdy sposób jest smaczny i zdrowy.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. bez rozmrażania. Patelnia: Na patelnię wlać 2 łyżki oliwy, wyłożyć z opakowania
zamrożone liście szpinaku, dodać 150 ml wody, smażyć przez ok. 12 minut. Pod koniec smażenia dodać sól, pieprz, wyciśnięty czosnek,
ewentualnie śmietanę lub ser. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szpinak liście. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C / 4 dni. ** -12 °C / 1 miesiąc. *** poniżej - 18 °C / do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

Wartość odżywcza 100 g produktu
79 kJ / 19 kcal
<0,5 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

0,4 g
0,3 g
2,3 g
2,3 g
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: szpinak
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na: www.hortex.pl.

Wander Hudson - Praliny z alkoholem scotch whisky 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 196 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Warner Hudson
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Warner Hudson
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

Wartość odżywcza w 100 g produktu:
1842 kJ / 440 kcal
17 g

w tym nasycone kwasy tłuszczowe11 g
Węglowodany
58 g
w tym cukry
49 g
Białko
2,6 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, Scotch Whisky (10%), alkohol,
LAKTOZA, pełne MLEKO w proszku, emulgator: LECYTYNY, Czekolada DESEROWA: masa KAKAOWA minimum 50%, Zawiera
alkohol

Przechowywanie i stosowanie

Wander Hudson - Praliny z alkoholem 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 198 g

Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Warner Hudson
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Niemczech.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekskluzywne pralinki z alkoholem.
Marka: Warner Hudson
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1937 kJ / 463 kcal
Tłuszcz
21 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone13 g

Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól

56 g
48 g
3,0 g
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, ŚMIETANKA, alkohol, Teacher's Blended
Scotch Whisky, Cointreau, LAKTOZA, Irish Whiskey, emulgator: LECYTYNY, pełne MLEKO w proszku, aromat, słodka SERWATKA
w proszku, skrobia modyfikowana, Czekolada DESEROWA: masa KAKAOWA minimum 50%, Zawiera alkohol

Przechowywanie i stosowanie

Proste Historie - Bistro pizza z białą kiełbasą i chrzanem 385 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać,
PSZENICA - Zawiera

Opis produktu: Proste Historie to proste sposoby na popularne dania. Prostymi Historiami dzielimy się codziennie przy wspólnym stole.
Poznaj jedną z nich. . Witomy na Ślonsku!. Co powiesz na pizzę inspirowaną śląską kuchnią. Zadbaliśmy o odpowiednią, koronkową
oprawę i smakowite dodatki. . Biała kiełbasa i chrzan. Po prostu. Po polsku. Po śląsku.
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bistro
Przygotowanie: Piec w piekarniku. 1. Zamrożoną pizzę wyjmij z opakowania i umieść ją na ruszcie w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180°C-200°C. 2. Piecz przez około 14 minut, do momentu roztopienia sera i zarumienienia ciasta. Gotową pizzę możesz
udekorować listkami oregano. Ponieważ urządzenia różnią się między sobą, powyższe informacje należy traktować jako wskazówki. Od
postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza z sosem chrzanowym, białą kiełbasą parzoną i boczkiem wieprzowym wędzonym, na
podpieczonym spodzie. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. w temperaturze -6°C: 1 tydzień. w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. w temperaturze poniżej 18°C: Najlepiej spożyć przed końcem: data minimalnej trwałości i numer partii podane w polu kodowym z boku opakowania. Chronić

przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
975 kJ / 233 kcal
Tłuszcz
11 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
4,2 g
Węglowodany
24 g
w tym cukry
2,4 g
Białko
9,3 g
Sól
1,1 g
Opakowanie 385 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Wartość odżywcza produktu w porcji 1 pizzy
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 1877 kJ / 449 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: spód do pizzy: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier, GLUTEN PSZENNY, MLEKO w proszku
odtłuszczone, kurkuma, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, dodatki do pizzy: ŚMIETANA (ŚMIETANKA, skrobia
modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny; kultury bakterii MLEKOWYCH), kiełbasa biała parzona (18%) (mięso wieprzowe, sól,
przyprawy (pieprz czarny, czosnek, majeranek), osłonka: jelita wieprzowe), SER MOZZARELLA (12%), SER gouda, boczek wieprzowy
wędzony (9%) (boczek wieprzowy, sól, EKSTRAKTY przypraw), cebula, chrzan tarty (5%) (korzeń chrzanu, woda, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; sól), woda, olej rzepakowy, SERWATKA w proszku (z MLEKA),
skrobie modyfikowane, MLEKO w proszku odtłuszczone, ŚMIETANKA w proszku, sól, EKSTRAKT czosnku, majeranek
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: polskie smaki, biała kiełbasa z majerankiem, prawdziwy sos chrzanowy
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. Wspieramy akcję. Nie jem palmowego. Chronię orangutany.
facebook.com/niejempalmowego.

Proste Historie - Bistro pizza z kabanosem i kiszonym ogórkiem 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Zawiera, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Proste Historie to proste sposoby na popularne dania. Prostymi Historiami dzielimy się codziennie przy wspólnym stole.
Poznaj jedną z nich. . Witómë na Kaszëbach!. Co powiesz na pizzę inspirowaną kaszubską kuchnią. Zadbaliśmy i odpowiednią, koronkową

oprawę i smakowite dodatki. Kabanos i kiszony ogórek. Po prostu. Po polsku. Po kaszubsku.
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bistro
Przygotowanie: Piec w piekarniku. 1. Zamrożoną pizzę wyjmij z opakowania i umieść ją na ruszcie w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180°C-200°C. 2. Piecz przez około 14 minut, do momentu roztopienia sera i zarumienienia ciasta. Ponieważ urządzenia różnią
się między sobą, powyższe informacje należy traktować jako wskazówki. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza z kiełbasą wieprzową kabanos, farszem mięsnym wieprzowo-wołowym i ogórkami kiszonymi, na
podpieczonym spodzie. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. w temperaturze -6°C: 1 tydzień. w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. w temperaturze poniżej 18°C: Najlepiej spożyć przed końcem: data minimalnej trwałości i numer partii podane w polu kodowym z boku opakowania. Chronić
przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
956 kJ / 229 kcal
Tłuszcz
11 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
3,7 g
Węglowodany
24 g
w tym cukry
2,3 g
Białko
8,7 g
Sól
1,2 g
Opakowanie 400 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Wartość odżywcza produktu w porcji 1 pizzy
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 1912 kJ / 458 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: spód do pizzy: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier, GLUTEN PSZENNY, MLEKO w proszku
odtłuszczone, kurkuma, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, dodatki do pizzy: ŚMIETANA (ŚMIETANKA, skrobia
modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny; kultury bakterii MLEKOWYCH), SER MOZZARELLA (11%), SER gouda, kiełbasa
wieprzowa kabanos (11%) (mięso wieprzowe, sól, przyprawy, EKSTRAKTY przypraw, glukoza, kminek, pieprz czarny,
przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu; substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu; osłonki kolagenowe), ogórki kiszone (11%) (ogórki,
woda, sól, przyprawy: koper, czosnek, chrzan), cebula, papryka, woda, MUSZTARDA (5%) (woda, ocet spirytusowy, GORCZYCA,
cukier, sól, przyprawy, barwnik: kurkumina), mięso wieprzowe (2%), mięso wołowe (1,7%), olej rzepakowy, SERWATKA w proszku (z
MLEKA), skrobie modyfikowane, MLEKO w proszku odtłuszczone, ŚMIETANKA w proszku, przyprawy, BIAŁKO SOJOWE, sól,
cebula smażona (cebula, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, sól), EKSTRAKT czosnku, BŁONNIK pszenny, warzywa (marchew,
pasternak, korzeń pietruszki).
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: polskie smaki, 100% kaszubskich kabanosów, prawdziwy sos musztardowy
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. Wspieramy akcję. Nie jem palmowego. Chronię orangutany.
facebook.com/niejempalmowego.

Prymat - Kmin rzymski mielony 20 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 20 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Kmin rzymski ma ostry, cierpki smak. Polecany jest w szczególności do gulaszu, ciemnych sosów, ryb
oraz grillowanych potraw, zwłaszcza jagnięciny i dań z kurczaka.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kmin rzymski mielony
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Papryka - Papryka bikolor 400 g
Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana: Wonder. Klasa: 1. Caliber: 70-90 mm.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka bikolor BIO

Marka: Come BIO

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 2 papryki kolorowe

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Clear Oxy Power odplamiacz. wybielacz 500 g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera: NADWĘGLAN SODU

Opis produktu: Z aktywnym tlenem bez chloru
Jednostka opisowa: g
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie stosować: na wełnę, jedwab, skórę. Nie stosować na powierzchnie metalowe: guziki, wszywki.
Bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta odzieży. Nie stosować na powierzchnie metalowe: guziki, wszywki. Bezwzględnie
przestrzegać zaleceń producenta odzieży. W przypadku wątpliwości i nietrwałych kolorów, przed pierwszym użyciem trwałość barwnika
przez naniesienie roztworu lub pasty na niewidoczny fragment tkaniny.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Sposób użycia: Namaczanie: 30g proszku(miarka lub dwie łyżki stołowe) rozpuścić w ciepłej wodzie i pozostawić:
tkaniny kolorowe do 1 godziny; białe do 6 zależnie od stopnia zabrudzenia. Wypłukać lub wyprać jak zwykle. Pranie: 30g proszku(miarka
lub dwie łyżki stołowe) do prania zasadniczego, w przypadku mocnych zabrudzeń zwiększyć ilość, dodać do prania wstępnego i
namoczyć. Bezpośrednio na plamy: przygotować pastę poprzez szybkie wymieszanie 1 części proszku z 2 wody, np. miarka wybielacza(2
łyżki stołowe) z 2 miarkami(4 łyżkami) wody. Nanieść na plamę na około 5-10 minut, spłukać wodą, następnie wypłukać lub wyprać jak
zwykle. Po wymieszaniu z wodą zużyć do końca, nie pozostawiać w szczelnie zamkniętym naczyniu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odplamiacz do tkanin OXY
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie po połknięciu. Może intensyfikować pożar;
utleniacz. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z
dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Trzymać/przechowywać z dala od
odzieży/materiałów zapalnych. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Przechowywać w suchym
miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 40’C. PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i w szczelnie zamkniętym opakowaniu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: >30% związek wybielający na bazie tlenu(nadwęglan sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karkówka bałkańska* - produkt ważony, opak ok. 0.5kg

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt moża zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ, ZBOŻ zawierające GLUTEN i MLEKO łącznie z LAKTOZĄ

Opis produktu: Grill'owanie na spotkanie
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Karkówka wieprzowa z dodatkiem wody w plastrach, surowa w marynacie, do spożycia po obróbce
cieplnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt do spożycia po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karkówka w marynacie bałkańskiej
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w Temperaturze od 0'C do 4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
915 kJ/ 220 Kcal
Tłuszcz
17 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,8 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
16 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Karkówka wieprzowa bez kości 81%, woda, marynata bałkańska 7% (olej rzepakowy, sól, przyprawy, całkowicie utwardzony
tłuszcz rzepakowy, ocet spirytusowy, hydrolizowane BIAŁKO KUKURYDZIANE, EKSTRAKTY przyprawy, zioła), przyprawy,
stabilizator (octany sodu), sól, glukoza, aromat
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

NIVEA - Tonik łagodzący 200 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Odświeżający tonik do cery normalnej i mieszanej dokładnie oczyszcza skórę, usuwa resztki zanieczyszczeń,
pozostawiając skórę orzeźwioną i gładką. Produkt został wzbogacony o witaminę E oraz ekstrakt z kwiatu lotosu, które dbają o optymalne
nawilżenie skóry, zachowując jego naturalny poziom. Po oczyszczeniu tonikiem odświeżającym, skóra jest idealnie przygotowana do
aplikacji kremu na dzień lub na noc. W efekcie cera wygląda na zdrową, piękną i zadbaną. Oczyszczanie twarzy jest ważnym elementem
codziennej rutyny pielęgnacyjnej, dlatego po użyciu toniku do twarzy, zaaplikuj odpowiedni dla cery normalnej i mieszanej krem na dzień
lub na noc.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Omijaj okolice oczu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, PEG-8, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Polyquaternium-10, Citric Acid,
Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, Trisodium EDTA, Geraniol, Benzyl Alcohol, Linalool, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Limonene, Parfum
Pozostale informacje: Produkt ID: 81106,
Przygotowanie i stosowanie: Po oczyszczeniu, delikatnie wmasuj w skórę twarzy, szyi i dekoltu za pomocą wacika, omijając okolice
oczu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: głęboko tonizuje, usuwa zanieczyszczenia oraz łagodzi skóre, przeznaczony dla cery suchej i wrażliwej, działa w równowadze z
mikrobiomem Twojej skóry, tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie

Listerine - Płyn do płukania jamy ustnej freshburst 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Stosowany dwa razy dziennie płyn do płukania jamy ustnej Listerine Fresh Burst chroni przed powstawaniem płytki
nazębnej do 24-godzin oraz dzięki olejkom eterycznym usuwa do 97 % bakterii pozostałych po szczotkowaniu:. - Zapobiega powstawaniu i

redukuje płytkę nazębną, która jest główną przyczyną chorób dziąseł . - Zapewnia długotrwałe uczucie świeżego oddechu. Listerine ma
działanie przeciwbakteryjne - co potwierdzono w testach klinicznych. Równocześnie utrzymuje równowagę flory bakteryjnej jamy ustnej.
Marka standaryzowana: Listerine
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowana w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Listerine
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia. Nie połykać. W przypadku połknięcia należy skorzystać
z pomocy medycznej. Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników. W przypadku wystąpienia podrażnień w jamie
ustnej należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem dentystą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Alcohol, Sorbitol, Poloxamer 407, Benzoic Acid, Sodium Saccharin, Eucalyptol, Methyl Salicylate, Thymol, Aroma,
Menthol, Sodium Benzoate, CI 47005, CI 42053, Zawiera alkohol
Przygotowanie i stosowanie: Otwieranie: Ścisnąć nakrętkę i przekręcić. Zamykanie: Przekręcić nakrętkę aż do zablokowania. Sposób
użycia: stosować dwa razy dziennie. Dla optymalnej skuteczności działania stosować rano i wieczorem po szczotkowaniu zębów. Nalać do
kubka 20 ml (4 łyżeczki po 5 ml), płukać zęby i dziąsła przez 30 sekund, a następnie wypluć płyn.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: usuwa do 97 % bakterii pozostałych po szczotkowaniu, dogłębnie oczyszcza, do 12 godzin świeżości

Auchan - Siemię lniane 400g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: nasiona SEZAMU, SELER, ORZESKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY
Opis produktu: Moc ziaren!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Siemię lniane

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2130 kJ/ 511 Kcal
Tłuszcz
31 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,4 g
Węglowodany
31 g
- w tym cukry
0g
Błonnik
3,9 g
Białko
25 g
Sól
0,19 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Siemię lniane

Przechowywanie i stosowanie

NIVEA - Żel do mycia twarzy 150 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 180 g

Opis produktu: Żel-krem do mycia twarzy został stworzony specjalnie z myślą o pielęgnacji cery suchej i wrażliwej. Delikatnie i
skutecznie oczyszcza i wygładza skórę, nie powodując jej przesuszania się. Jego formuła wzbogacona o naturalny olejek migdałowy ma
właściwości łagodzące i nawilżające skórę. Dzięki temu jest ona głęboko oczyszczona i ukojona oraz zyskuje zdrowy i piękny wygląd.
Produkt przeznaczony do mycia cery suchej i wrażliwej oczyszcza ją w wyjątkowo delikatny sposób, zachowuje naturalny poziom
nawilżenia i pomaga zapobiegać wysuszaniu się skóry. Po użyciu żelu-kremu do mycia twarzy skóra jest czysta i zadbana. By osiągnąć jak
najlepsze rezultaty, po umyciu twarzy, nałóż krem na noc lub na dzień z linii NIVEA przeznaczonej do pielęgnacji cery suchej i wrażliwej.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żel do mycia twarzy

Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Omijaj okolice oczu. Spłucz dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, ISOPROPYL Palmitate, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Methylpropanediol,
Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Glyceryl Stearate, Cetyl Palmitate, Decyl Oleate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Panthenol, Citric Acid,
Decyl Glucoside, Carbomer, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Methylparaben, Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropyl
Methylcellulose, Lactose, Panthenyl Triacetate, Aluminum Hydroxide, Pantolactone, Limonene, Linalool, Citronellol, ALPHAISOMETHYL-IONONE, Parfum, CI 73360
Pozostale informacje: Product ID: 81111,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia:, Niewielką ilość żelu nanieś na zwilżoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Wmasuj delikatnie
okrężnymi ruchami, omijając okolice oczu. Spłucz dokładnie wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łagodnie oczyszcza i koi, dbając o skórę i utrzymując jej naturalną równowagę nawilżenia, działa w równowadze z mikrobiomem
Twojej skóry, przeznaczony dla cery suchej i wrażliwej, tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie

Delecta - Aromat waniliowy 9 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Aromatyzuje ok. 2 kg ciasta.
Marka standaryzowana: Delecta
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Delecta
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej rzepakowy, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chrupki kukurydziane 60 g
Opis Produktu
Opis produktu: Chrupie mały, chrupie duży! Chrupki wyprodukowane zostały przez polskiego producenta z kukurydzy pochodzącej z polskich pól. Ich
jakość jest stale kontrolowana i monitorowana. Są super chrupiące i bez dodatku soli. To doskonała przekąska dla małych i dużych!

Informacje dot stylu zycia: Produkt bezglutenowy
Podmarka: Pałeczki kukurydziane
Pochodzenie: Kraj pochodzenia kukurydzy: Polska
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupki kukurydziane
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1588 kJ/ 374 Kcal
Tłuszcz
1,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
83 g
- w tym cukry
1,2 g
Błonnik
1,1 g
Białko
1,3 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Kasza kukurydziana

Przechowywanie i stosowanie

Granex - Pałeczki wielozbożowe zdrowy błonnik 350g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 429 g

Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Owies - Zawiera, Pszenica - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać,
Żyto - Zawiera, Soja - Może zawierać, Sezam - Może zawierać
Opis produktu: Zdrowy błonnik to produkt jakiego jeszcze nie było!. Produkowane z 6 zbóż płatki śniadaniowe firmy Granex to zupełnie
nowa propozycja dla aktywnych. Charakterystyczny, niepowtarzalny smak i wygląd płatków uzupełnia dodatkowo mąka z ziaren
amarantusa coraz częściej nazywanego zbożem XXl w. Zdrowy błonnik charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika pokarmowego.
Marka standaryzowana: Granex
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pałeczki wielozbożowe z dodatkiem błonnika
Marka: Granex
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna:
1382 kJ
wartość energetyczna:
328 kcal
tłuszcz:
3,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:
0,5 g
węglowodany:
56,9 g
w tym cukry:
2,0 g
błonnik:
15,5 g
białko:
9,7 g
sól:
0,3 g
Poszczególne wartości odżywcze mogą podlegać wahaniom ze względu na naturalne pochodzenie składników. w porcji 30 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: ŻYTO (40,6%), PSZENICA (20,9%), PŁATKI OWSIANE (10%), KASZA JĘCZMIENNA (10%), OTRĘBY PSZENNE,
błonnik: inulina (5,1%), grys kukurydziany (1,2%), ziarna słonecznika, mąka z amarantusa (0,8%), sól
Pozostale informacje: Jedna porcja (30 g = ok. 6 łyżek stołowych) dostarcza: energia 451 kJ 98 kcal 5%*, tłuszcz 1,0 g 1%*, kwasy
tłuszczowe nasycone 0,2 g 1%*, cukry 0,6 g 1%*, sól 0,1 g 2%*, W 100 g: 1382 kJ/328 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),
Przygotowanie i stosowanie: Sposób podania: najlepiej smakują jako przekąska, z sałatkami lub z jogurtem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika!, bez dodatku cukru**!, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie 20-40 g błonnika
pokarmowego dziennie, wytwarzany z 6 zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, kukurydza, amarantus) charakteryzuje się wysoką
zawartością błonnika, **Produkt bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry, żywność zawierająca błonnik wchłania wodę,
dzięki czemu pęcznieje i wypełnia żołądek, zmniejszając uczucie głodu, 100% smaku
Dodatkowe informacje: Błonnik pokarmowy i jego dobroczynne działanie. Charakterystyczną cechą błonnika jest to, że po spożyciu nie
jest trawiony w przewodzie pokarmowym człowieka. Mimo, że wydalamy go w postaci niezmienionej, ma kluczowe znaczenie zarówno
dla prawidłowej pracy jelit, jak i dla właściwego funkcjonowania całego naszego organizmu. Żywność zawierająca błonnik wchłania wodę,
dzięki czemu pęcznieje i wypełnia żołądek, zmniejszając uczucie głodu. Dbaj o siebie. Błonnik pokarmowy pełni w organizmie liczne
funkcje, co powoduje, że jest niezbędny w diecie człowieka. Nasze zapotrzebowanie na błonnik wynosi 15 gramów na 1000 kcal, czyli
średnio ok. 30 gramów błonnika na dzień. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie 20-40 g błonnika dziennie. Należy
pamiętać, że wprowadzanie większych ilości błonnika do diety powinno odbywać się stopniowo, przy równoczesnym zwiększeniu ilości
wypijanych płynów. Nadmierne spożycie błonnika (powyżej 50 g dziennie przez dłuższy czas) może być równie niekorzystne jak zbyt
mała jego ilość w diecie.

Real - Tuńczykw oleju roślinnym 212 g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 4 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tązar w oleju roślinnym
Marka: H,Real
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
1918 kJ/ 391 kcal

Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,15 g
Węglowodany
1,33 g
- w tym cukry
<1,25 g
Białko
19,83 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TĄZAR 65% (Auxis Thazard), olej 34,5% (słnecznikowy 30%, oliwa z oliwek 4,5%), sól 0,5%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chleb żytni pełnoziarnisty 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 454 g

Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Żyto - Zawiera, Sezam Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb żytni razowy z ziarnami żyta, krojony, pasteryzowany.
Marka: Auchan
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
841 kJ/199 kcal
Tłuszcz
1,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
37 g

w tym cukry

5,1 g

Błonnik
Białko
Sól

9,2 g
5,3 g
0,92 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŻYTO krojone 34,6%, woda, zakwas ŻYTNI 20,4% (woda, mąka ŻYTNIA), mąka ŻYTNIA razowa 15,2%, płatki
ziemniaczane, sól
Informacje o dodatkach: bez dodatku drożdży.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na naturalnym zakwasie, bez dodatku drożdży, bez substancji konserwujących, bez polepszaczy

Auchan - Bułki do hamburgerów 4 szt. 240g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 276 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Sezam - Zawiera, Soja - Może
zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo pszenne typu hamburger.
Marka: Auchan
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1457 kJ/346 kcal
Tłuszcz
11 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g

Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól

53 g
7,3 g
8,4 g
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 64,3%, woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, nasiona SEZAMU, tłuszcz zwierzęcy (smalec), sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez substancji konserwujących, bez polepszaczy, bułka z nacięciem!

Somat - Tabletki do zmywarki all in one 80 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Somat All in 1 Lemon&Lime zapewnia skuteczne mycie naczyń. Usuwa nawet zaschnięte resztki jedzenia. Skutecznie
myje; usuwa plamy z kawy i herbaty; szybko się rozpuszcza; działa już w 45°C; chroni szkło; funkcja nabłyszczacza i soli; skuteczna
ochrona zmywarki; usuwa nieprzyjemne zapachy.
Marka standaryzowana: Somat
Jednostka opisowa: g
Podmarka: All in 1
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 5, Maks. temp. °C - 40

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Somat
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Somat tabletki do mycia naczyń w zmywarkach. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-40°C. Najlepiej zużyć przed upływem 2 lat od daty produkcji
podanej na opakowaniu.

Zdrowie i styl życia

Skladniki: 5-15% środek wybielający na bazie tlenu, fosfoniany, polikarboksylany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne,
enzymy, kompozycja zapachowa (Limonene)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: stosować 1 tabletkę niezależnie od rodzaju zabrudzeń. , 1. zerwij folię z tabletki. , 2. włóż
tabletkę do zasobnika zmywarki , 3. nie wkładaj tabletki do koszyka na sztućce. Somat tabs All in one myje skutecznie również wówczas,
gdy zmywarka sygnalizuje brak soli i płynu nabłyszczającego. Użycie soli Somat i płynu nabłyszczającego Somat zalecamy tylko w
przypadku twardości wody >21°n. Informacje o twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu.

Auchan - Makaron orkiszowy . świderki 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA
Opis produktu: Moc pełnego ziarna! Źródło błonnika pokarmowego i białka
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron pełnoziarnisty orkiszowy, świderki
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
825 kJ/ 195 Kcal
Tłuszcz
1,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
35 g
- w tym cukry
0,6 g
Błonnik
5,9 g
Białko
8,2 g
Sól
<0,01 g
Mangan
1,21 mg

Miedź

0,20 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka pełnoziarnista z PSZENICY ORKISZ
Przygotowanie i stosowanie: Zagotować wodę w proporcji 1 litr na 100 g makaronu, wodę można posolić. Do gotującej się wody wrzucać
stopniowo makaron, nie przerywając wrzenia. Gotować na wolnym ogniu około 8-10 minut, od czasu do czasu mieszając. Po ugotowaniu
makaron odcedzić spłukać wodą i podawać

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Makaron orkiszowy . pióra 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać JAJA

Opis produktu: Czas gotowania 9-11 minut. Moc pełnego ziarna!
Informacje dot stylu zycia: Źródło błonnika pokarmowego
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zagotować wodę w porcji 1 litr wody na 100 g makaronu. Do gotujące się wody wrzucać stopniowo makaron, nie
przerywając wrzenia. Gotować na wolnym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Czas gotowania 9-11 minut. Po ugotowaniu makaron
odcedzić, spłukać wodą i podać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron pełnoziarnisty orkiszowy, pióra
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
825 kJ/ 195 Kcal
Tłuszcz
1g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
35 g
- w tym cukry
0,6 g
Błonnik
5,9 g

Białko
Sól

8,2 g
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka pełnoziarnista z PSZENICY ORKISZ

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Łosoś kawałki w sosie pomidorowym 150 g
Opis Produktu
Waga: -

Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera, Ryba - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łosoś kawałki w sosie pomidorowym. Konserwa rybna sterylizowana.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna:
598 kJ/143 kcal
tuszcz:
8,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,2 g
węglowodany:
5,7 g
w tym cukry:
5,1 g
białko:
10,6 g
sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ ATLANTYCKI (Salamo salar / wyhodowane w akwakulturach norweskich) kawałki (55%), sos pomidorowy (45%):
woda, koncentrat pomidorowy (30% w sosie), cukier, olej rzepakowy, błonnik PSZENNY, sól, skrobia kukurydziana modyfikowana, mąka
PSZENNA, naturalny aromat papryki, ekstrakty przypraw (zawierają SELER), pieprz czarny, pietruszka korzeń, cebula suszona

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Popcorn solony do przygotowania w mikrofali 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: ORZESZKÓW ZIEMNYCH, innych ORZECHÓW i GLUTENU

Uzytkowanie i przechowywanie: Wskazówki dotyczae przygotowania znajdują się w środku opakowania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Popkorn solony do przygotowania w kuchence mikrofalowej
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1928 kJ/461 kcal
Tłuszcz
24 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
0g
Białko
8g
Sól
3g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziarna kukurydzy (75%), olej roślinny (palmowy), sól (3%)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Łosoś kawałki w sosie własnym 150 g
Opis Produktu
Waga: -

Zalecenia dla alergikow: Ryba - Zawiera
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łosoś kawałki w sosie własnym. Konserwa rybna sterylizowana.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna:
694 kJ/166 kcal
tuszcz:
9,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,3 g
węglowodany:
0g
w tym cukry:
0g
białko:
21 g
sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ ATLANTYCKI (Salamo salar / wyhodowane w akwakulturach norweskich) kawałki, woda, sól

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Łosoś ze skórą kawałki w oleju rzepakowym 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 190 g

Zalecenia dla alergikow: Ryba - Zawiera
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łosoś kawałki w oleju rzepakowym. Konserwa rybna sterylizowana.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna:
1607 kJ/389 kcal
tuszcz:
37 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:3,3 g
węglowodany:
0g
w tym cukry:
0g
białko:
14 g
sól
0,90 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ ATLANTYCKI (Salamo salar / wyhodowane w akwakulturach norweskich) kawałki (60%), olej rzepakowy (38%), sól

Przechowywanie i stosowanie

Święcicki Zdrój - Naturalna woda źródlana niegazowana 6x1,5L
Opis Produktu
Opis produktu: 8,3 pH. Poddana procesom napowietrzania i filtracji. Odpowiednia dla diety ubogiej w sód.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda źródlana, niegazowana

Marka: Świecki Zdrój
Jony
W mg/l
Wapniowy Ca ++
84,1
Magnezowy MG ++
14,9
Sodowy Na+
5,13
Potasowy K+
1,8
Wodorowęglanowy HCO3- 317
Chlorkowy Cl6,76
Fluorkowy F0,16

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 x Butelka plastikowa 1,5 l

Przechowywanie i stosowanie

Święcicki Zdrój - Naturalna woda źródlana niegazowana 1,5l
Opis Produktu
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód

Rozszerzona nazwa produktu: Woda źródlana. Nienasycona CO2. Poddana procesowi napowietrzania i filtracji
Warunki przechowywania: Najlepiej spożyć w ciągu 24 godzin od otwarcia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niegazowana woda źródlana
Marka: Święcicki Zdrój
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu. Chronić przed przemarzaniem i nasłonecznieniem
Kationy
mg/l
Wapniowy 55
Magnezowy 12,7
Sodowy
5,34
Potasowy 2,06

Zdrowie i styl życia
Sklad produktu: Suma składników mineralnych 318 mg/l

Przechowywanie i stosowanie

Na Turek - Camembert na grill z sos. Żurawin. 2x100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 224 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: NaTurek Camembert na Grill z sosem żurawinowym w saszetce to idealna propozycja na pyszny posiłek dla Ciebie i
Twoich bliskich. Przygotujesz go w 15 minut!.
Marka standaryzowana: NaTurek
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Grillować. Jak przyrządzić camembert na grillu z sosem żurawinowym. 1. Posmaruj ser niewielką ilością oleju roślinnego.
2. Owiń ser w folię aluminiową (nie używaj oryginalnej folii!). 3. Grilluj ser przez 6-7 minut z każdej strony na mocno rozgrzanym ruszcie.
4. Gotowy ser wyjmij z folii i ostrożnie przełóż na talerz. 5. Podawaj ciepły ser z sosem żurawinowym. Smacznego!. Od postaci
schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser pleśniowy camembert naturalny. Sos żurawinowy.
Marka: NaTurek
Oswiadczenia zywieniowe: naturalne źródło białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: żurawina (46%), cukier, woda, syrop glukozowy, substancja żelująca: pektyna, substancja KONSERWUJĄCA: sorbinian
potasu
Zawartosc opakowania: Ser pleśniowy camembert naturalny 2 x 100 g, Sos żurawinowy w saszetce
Pozostale informacje: Masa sera: 2 x 100 g, Masa saszetki: 30 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ser pleśniowy - naturalne źródło białka, odpowiedni dla wegetarian

BIO PARMIGIANO REGGIANO 180G AUCHAN MP Bio Ser Parmezan Parmigiano Reggiano
twardy
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Ser twardy podpuszczkowy, dojrzewający z niepasteryzowanego mleka krowiego, Produkt rolnictwa
ekologicznego
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: BIO Ser Parmmigiano Reggiano
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1671 kJ/ 402 Kcal
Tłuszcz
30 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone20 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
32 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO niepasteryzowane*, sól, podpuszczka
Sklad produktu: * Produkt rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

BIO PARMIGIANO REGGIANO 50G AUCHAN MP Bio Ser Parmezan Parmigiano Reggiano tarty
Opis Produktu
Opis produktu: Ser parmigiano Reggiano BIO ChNP

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser twardy dojrzewający podpuszczkowy z niepasteryzowanego mleka krowiego, tarty. Produkt
rolnictwa ekologicznego.
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +8C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1671 kJ / 402 kcal
Tłuszcz
30 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone20 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
32 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Niepasteryzowane MLEKO KROWIE*, sól, podpuszczka.
Sklad produktu: *produkt rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Lays - Chipsy solone 215g.
Opis Produktu
Opis produktu: Chrupiące chipsy Lay's powstają z wyselekcjonowanych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy i pysznie przyprawiamy. . Każdy
dzień smakuje lepiej z Lay's!.

Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane solone.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna
2289 kJ
Wartość energetyczna
549 kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy nasycone
4,2 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
0,5 g
Błonnik
4,4 g
Białko
6,1 g
Sól
1,1 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 7-8 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 687 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), sól (1,1%)
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ziemniaki do gotowania 2kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ziemniaki do gotowania. W całości, na puree i do zup. Odmiana: Milv. Kaliber: 45-70 mm.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ziemniaki jadalne

Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Ziemniaki należy przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniak

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ziemniaki kulinarne 2kg

Opis Produktu
Opis produktu: Jedne z najbardziej popularnych produktów na naszych stołach. Chociaż uważa się, że są tuczące, tak naprawdę mają mało kalorii, za to
zawierają wiele cennych substancji. Ziemniaki nie zawierają tłuszczu i są bogate w mikroelementy, zwłaszcza potas, magnez, żelazo, wapń i fosfor. Poza tym są
źródłem witamin A, B1, B2, B3, B6, C, E, K i PP. W ziemniakach znajduje się też błonnik pokarmowy. Smaczne każdego dnia! Na pyzy, kopytka i kluski.
Odmiana: Marabel. Kaliber: 40-70 mm

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ziemniaki kulinarne

Marka: Auchan
Przechowywanie: Ziemniaki należy przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniak

Przechowywanie i stosowanie

Veet - Plastry do depilacji z woskiem opak.40 plastrów 40 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 112 g

Opis produktu: Żelowa formuła z Easy-Gel:. - Opływa i aktywnie przywiera do najkrótszych włosków*, a nie do skóry. - Usuwa włoski
z cebulkami, oferując Ci efekt gładkości aż do 28 dni. Daje pewność znakomitego efektu już za 1. użyciem, nawet u osób bez doświadczenia
w depilacji plastrami z woskiem. Miła w zetknięciu ze skórą żelowa konsystencja, przyjemny zapach i piękny kolor. Specjalna formuła z
olejkiem migdałowym i chabrowym zapachem, które znane są z dobroczynnego działania na skórę wrażliwą. Przed użyciem plastrów Veet
uważnie przeczytaj środki ostrożności zamieszczone na opakowaniu. Nie należy pocierać plastrów dłońmi, aby je oddzielić!. *1,5 mm. Typ
skóry Wrażliwa. Efekt. - Szybkie wyniki. - Długotrwałe rezultaty. Części ciała. - Nogi. - Okolice Bikini. - Pachy. - Ręce.
Marka standaryzowana: Veet
Podmarka: Easy-Gelwax

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastry do depilacji z woskiem opak.40 plastrów
Marka: Veet

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Instrukcje dot. bezpieczeństwa. Zachowaj opakowanie zewnętrzne. Przed użyciem przeczytaj
wszystkie środki ostrożności i instrukcje oraz ich przestrzegaj. Produkt przeznaczony do depilacji nóg, rąk, pach i okolic bikini. Produkt
NIE JEST ODPOWIEDNI do użycia na głowie, twarzy, okolicach oczu, nosa, uszu, okolicach intymnych, sutków i innych częściach ciała.
Nie stosuj na skórę z żylakami, bliznami, znamionami, wypryskami, uszkodzoną, podrażnioną lub poparzoną słońcem, ani na skórę w
obrębie której w przeszłości wystąpiła niepożądana reakcja na wosk. Między kolejnymi depilacjami zawsze odczekaj 72 godziny. Jeśli
zażywasz leki, które mogą oddziaływać na skórę lub jeśli cierpisz na jakiekolwiek schorzenie skóry lub schorzenie które może mieć wpływ
na skórę przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Stosowanie wosku nie jest odpowiednie dla osób w podeszłym wieku, chorujących na
cukrzycę lub przyjmujących doustnie retinoidy. Jeśli nie stosowałaś wcześniej wosku, zaleca się rozpoczęcie depilacji od nóg. Tylko wtedy,
gdy masz doświadczenie możesz przejść do wrażliwych obszarów pach i okolic bikini. Przed użyciem, upewnij się że skóra jest sucha,
niepodrażniona, bez śladów kremu, olejku lub dezodorantu. Przed każdym użyciem SPRAWDŹ REAKCJĘ SWOJEJ SKÓRY. Użyj
produkt na mały obszar skóry, który zamierzasz depilować stosując się do instrukcji użycia. Jeśli po 24 godzinach nie wystąpi reakcja
niepożądana możesz zacząć stosować produkt. Jeśli podczas użycia wystąpi uczucie pieczenia lub swędzenia, natychmiast usuń produkt
za pomocą tylnej części używanego plastra, chusteczki Perfect Finish lub oliwki dla niemowląt, następnie dokładnie spłucz skórę zimną
wodą. Jeśli uczucie pieczenia nie ustąpi, skonsultuj się z lekarzem. Nie depiluj tego samego miejsca więcej niż raz podczas jednego zabiegu.
Przez krótki czas po użyciu skóra może być bardziej wrażliwa, dlatego należy unikać drapania. Po zastosowaniu produktu zaleca się
odczekać 24 godziny przed pływaniem i opalaniem oraz przed użyciem antyperspirantu, produktów perfumowanych, produktów do
opalania. Jeśli zużyjesz wszystkie chusteczki Perfect Finish, możesz użyć oliwki dla niemowląt. Do usuwania wosku nie używaj wody,
mydła ani alkoholu. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. W razie połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem i pokaż mu opakowanie
produktu. Unikaj kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast opłucz je obficie wodą i skontaktuj się z
lekarzem. Depilacja woskiem jest możliwa u kobiet w ciąży, jednak może powodować siniaki. Przechowuj pozostałe plastry w chłodnym,
suchym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Plastry z woskiem: Hydrogenated Styrene/Methyl Styrene/Indene Copolymer, Paraffinum Liquidum, Silica, Polyethylene,
Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Linalool, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil, Tocopheryl Acetate, CI 77891, CI 77007, Chusteczki: Paraffinum Liquidum, Hexyldecyl Stearate, Parfum, Tocopheryl Acetate,
Limonene
Zawartosc opakowania: 40 plastrów do depilacji z woskiem Easy Gel do skóry wrażliwej, 2 chusteczki Perfect Finish
Przygotowanie i stosowanie: Instrukcja Stosowania, Przed użyciem plastrów z woskiem Veet uważnie przeczytaj środki ostrożności
zamieszczone na opakowaniu. Nie należy pocierać plastrów dłońmi, aby je rozdzielić. Sposób użycia: Powoli rozdziel plastry za pomocą
zaokrąglonych listków. Nałóż plaster na skórę zgodnie z kierunkiem wzrostu włosków. Aby zapewnić dobre przyleganie wosku potrzyj go
kilkukrotnie w kierunku wzrostu włosków. Chwyć listek. Naciągnij skórę. Pociągnij w swoją stronę najszybciej jak potrafisz. Jednym
zdecydowanym ruchem, jak najbliżej powierzchni skóry. Po depilacji usuń wosk pozostały na skórze za pomocą chusteczki Perfect Finish.
Nasze wskazówki:, - Aby uzyskać doskonały efekt, przed rozpoczęciem usuwania włosków woskiem nanieś na miejsce, które zaraz
będziesz depilować, nieco talku lub pudru dla niemowląt, aby skóra była doskonale sucha. - Zawsze ciągnij plaster blisko skóry i w kierunku
przeciwnym do wzrostu włosków. - Im szybciej pociągniesz, tym więcej włosków zostanie usuniętych. - Wykonuj depilację woskiem w
sposób systematyczny, aby nie pominąć żadnych włosków, ale nie depiluj tej samej powierzchni więcej niż raz. - Możesz używać
ponownie każdego plastra do momentu, aż utraci przyczepność,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: żelowa formuła z Easy-Gel opływa i aktywnie przywiera do najkrótszych włosków*, a nie do skóry, kojący olejek migdałowy i
zapach chabru, efekt peelingu i nawilżenia, efekt gładkości az do 28 dni, testowane dermatologicznie, * 1,5 mm

Starbucks - Caffe Latte mleczny napój kawowy 220 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 248 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Starbucks
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Danii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Caffe Latte Mleczny napój kawowy. Homogenizowany. Produkt UHT
Marka: Starbucks
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny, nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią. (47 mg/100 ml).
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 ml produktu:
Wartość energetyczna:
295 kJ/70 kcal
Tłuszcz:
2,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,7 g
Węglowodany:
8,9 g
w tym cukry:
8,5 g
Białko:
2,8 g
Sól:
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO o zawartości tłuszczu 3,1% (75%), kawa Arabica Starbucks (woda, EKSTRAKT kawy) 20%, cukier 4,7%, naturalny
aromat kawy, regulator kwasowości: węglany potasu, stabilizatory: karagen, guma guar, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej pić schłodzone. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie

Dodatkowe informacje: Kawa Arabica Starbucks z certyfikatem Fairtrade. 93% stałych składników tego produktu (kawa i cukier)
zakupiono zgodnie ze standardami Fairtrade. www.info.fairtrade.net.

Starbucks - Macchiato napój kawowy o smaku karmelowym 220 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 250 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Starbucks
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Danii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Starbucks Caramel Macchiato Mleczny napój kawowy o smaku karmelowym. Homogenizowany.
Produkt UHT
Marka: Starbucks
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny, nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią. (47 mg/100 ml).
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
produktu w 100 ml:
Wartość energetyczna:
253 kJ/60 kcal
Tłuszcz:
1,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,9 g
Węglowodany:
9,0 g
w tym cukry:
8,6 g
Białko:
2,7 g
Sól:
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO o zawartości tłuszczu 1,8% (75%), kawa Arabica Starbucks (woda, EKSTRAKT kawy) 19%, cukier 4,7%, naturalny
aromat, regulator kwasowości: węglany potasu, stabilizatory: karagen, guma gellan

Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej pić schłodzone. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Kawa Arabica Starbucks z certyfikatem Fairtrade. 95% stałych składników tego produktu (kawa i cukier) zostało
zakupionych zgodnie ze standardami Fairtrade. www.info.fairtrade.net.

Nimm2 - Śmiejżelki nadziewane żelki 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 92 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nadziewane żelki owocowe wzbogacone witaminami
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1401 kJ/330 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
76,4 g
w tym cukry
54,9 g
Białko
4,2 g
Sól
0,21 g
Zawartość witamin na 100 g
Niacyna
15,6 mg
Witamina E
10,3 mg
Kwas pantotenowy
7,4 mg
Witamina B6
1,5 mg
Biotyna
50 µg

Witamina B12

2,2 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, sok owocowy (25%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, wiśnie, maliny, czarna
porzeczka, jeżyny, czarny bez), żelatyna, kwas (kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY), substancja żelująca: pektyny, aromaty, koncentraty
barwiące (czarna marchew, spirulina), niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, biotyna,
witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli, biały i żółty)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy i witaminy, soczyste & nadziewane, witaminy dla rodziny -> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy,
Witamina B6, Biotyna, Witamina B12

Calypso - Myjka do ciała sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Zwiększona wydajność mydła.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Myjka do ciała
Marka: Calypso

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: Opakowanie plastikowe

Przechowywanie i stosowanie

Andros - 100% sok tłoczony z pomarańczy 1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1618 g

Opis produktu: Jedna szklanka soku 150 ml = sok z 1,5 pomarańczy. Szklanka soku 150 ml to 1 z 5 porcji owoców i warzyw zalecanych
na dzień.
Marka standaryzowana: Andros
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok z pomarańczy. Pasteryzowany.
Marka: Andros
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukrów - zawiera cukry naturalnie obecne w owocach. Źródło witaminy C.
Przechowywanie: Zalecana temperatura przechowywania +6°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 5
dni.
Wartości odżywcze
Średnie wartości idżywcze w 100 ml:
Wartość energetyczna
173 kJ / 41 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
9,1 g
w tym cukry
9,1 g
Błonnik
0,6 g
Białko
0,6 g
Sól
0g
Witamina C
35 mg (44%**)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok z pomarańczy

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: źródło witaminy C, bez dodatku cukrów*, bez barwników, bez konserwantów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, *zawiera
cukry naturalnie obecne w owocach

Andros - 100% sok tłoczony z ananasów 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1092 g
Opis produktu: Jedna szklanka soku 150 ml = sok z 1/4 ananasa. Szklanka soku 150 ml to 1 z 5 porcji owoców i warzyw zalecanych na
dzień.
Marka standaryzowana: Andros
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok z ananasów. Pasteryzowany.
Marka: Andros
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukrów - zawiera cukry naturalnie obecne w owocach.
Przechowywanie: Zalecana temperatura przechowywania +6°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 5
dni.
Wartości odżywcze
Średnie wartości odżywcze w 100 ml:
Wartość energetyczna
200 kJ / 47 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
Błonnik
0,3 g
Białko
0,4 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok z ananasów, stabilizator: pektyny z owoców

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukrów*, bez barwników, bez konserwantów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, *zawiera cukry naturalnie
obecne w owocach

Seko - Marynowane filety ze śledzia w sosie salsa 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 550 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Ryba - Zawiera, Mleko
- Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Dwutlenek siarki / siarczyny - Zawiera
Marka standaryzowana: Seko
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowane filety ze śledzia atlantyckiego bez skóry krojone 40% w sosie warzywno-owocowym 60%.
Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: Seko
Dodatki: Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Substancje słodzące - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
455 kJ /108 kcal
Tłuszcz
2,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
14 g
w tym cukry
11 g
Białko
6,6 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: filety ze ŚLEDZIA ATLANTYCKIEGO (Clupea harengus), woda, warzywa 12%: w tym: warzywa konserwowe [marchew,
papryka, ogórek (woda, ocet spirytusowy, cukier, sól)], warzywa suszone (papryka, cebula), zagęszczony przecier z dyni (dynia,

substancja konserwująca: DWUTLENEK SIARKI), owoce 2% [sterylizowane kawałki ananasa (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy), sterylizowane pędy bambusa (bambus, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), zagęszczony przecier jabłkowy
(jabłka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy)], cukier, koncentrat pomidorowy, skrobia modifikowana, substancje zagęszczające: gumar
guar, guma ksantanowa, ocet spirytusowy, sól, przyprawy, regulatory kwasowości: kwas octowy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy,
mleczan wapnia, lakton kwasu glukonowego, kwas mlekowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancje konserwujące: benzoesan
sodu, sorbinian potasu, substancja słodząca: sacharyny, aromaty, koncentrat soku z czarnej marchwi

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez wzmacniaczy smaku, polski producent

ACT POJ FRESH&GO 1L PROST Pojemnik Fresh
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność 1 l. Nadaje się do mycia w zmywarce. Można podgrzewać żywność w pojemniku w kuchence mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastikowy pojemnik do przechowywania żywności prostokątny
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

ACT POJ FRESH&GO 1,5L KW Pojemnik Fresh
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność 1,5 l. Nadaje się do mycia w zmywarce. Można podgrzewać żywność w pojemniku w kuchence mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastikowy pojemnik do przechowywania żywności kwadratowy

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

ACT POJ FRESH&GO 3L PROST Pojemnik Fresh
Opis Produktu

Opis produktu: Pojemność 3 l. Nadaje się do mycia w zmywarce. Można podgrzewać żywność w pojemniku w kuchence mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastikowy pojemnik do przechowywania żywności prostokątny

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

ACT POJ SMART 1,1L KW Pojemnik plastikowy Smart pojemność 1.1 l. kwadratowy
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność 1,1 l. Nadaje się do mycia w zmywarce. Można podgrzewać żywność w pojemniku w kuchence mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastikowy pojemnik do przechowywania żywności kwadratowy

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

ACT POJ SMART 1,2L PROST Pojemnik plastikowy Smart pojemność 1.2 l prostokątny
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność 1,2 l. Nadaje się do mycia w zmywarce. Można podgrzewać żywność w pojemniku w kuchence mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastikowy pojemnik do przechowywania żywności prostokątny

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Colgate - Plax płyn do płukania jamy ustnej 500 ml
Opis Produktu

Opis produktu: Ochrona przed osadem bakteryjnym 24/7* przy użyciu dwa razy dziennie. Produkt odświeża oddech na długo o świeżym, miętowym smaku.
Marka standaryzowana: Colgate

Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Colgate
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie połykaj. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol, Poloxamer 407, Aroma, Cetylpyridinium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium
Fluoride, Sodium Saccharin, Menthol, CI 42051, Zawiera: fluorek sodu (225 ppmF—)
Przygotowanie i stosowanie: Przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia. Krok 1 – wlej 20 ml, Krok 2 – płucz przez 30 sekund, Krok
3 – wypluj ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Świeży, miętowy smak, 10x dłuższe uczucie świeżości w porównaniu z samym szczotkowaniem, Walczy z bakteriami, Ochrona
przed osadem bakteryjnym 24/7*przy użyciu dwa razy dziennie, Świeższy oddech między szczotkowaniami, Nie zawiera alkoholu, Chroni
przed próchnicą
Dodatkowe informacje: Płyn do płukania jamy ustnej Colgate Plax Cool Mint o potwierdzonej klinicznie formule walczy z bakteriami i
zapewnia 24 godzinną ochronę przed płytką nazębną przy użyciu dwa razy dziennie. Produkt o świeżym smaku mięty. Płyn do płukania
jamy ustnej Colgate Plax to:. • 10x dłuższe uczucie świeżości w porównaniu z samym szczotkowaniem. • Ochrona przed płytką nazębną
24/7 przy uzyciu 2 razy dziennie. • Walczy z bakteriami. • Nie zawiera alkoholu. • Świeższy oddech pomiędzy szczotkowaniami. • Świeży,
miętowy smak.

ACT ZESTAW SZTUĆCÓW SMART Zestaw sztućców plastikowych Smart
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Węgrzech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Komplet sztućców

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

ACT POJ SMART 0,9L OKR Pojemnik plastikowy Smart. pojemność 0.9 l. okrągły
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność 0,9 l. Nadaje się do mycia w zmywarce. Można podgrzewać żywność w pojemniku w kuchence mikrofalowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastikowy pojemnik do przechowywania żywności okrągły

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Haribo- Smerfy pianki 175g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 180 g
Marka standaryzowana: Haribo

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pianki
Marka: Haribo
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna:
1414 kJ/333 kcal
Tłuszcz:
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:
<0,1 g
Węglowodany:
80 g
w tym cukry:
68 g
Białko:
3,5 g
Sól:
0,02 g
Opakowanie zawiera 7 porcji.
Rl* na porcję (25 g)
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) 4%
RI* = Referencyjna wartość spożycia.
<1%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, dekstroza, woda, substancja utrzymująca wilgoć: syrop sorbitolowy, żelatyna, aromat, barwnik:
kurkumina, karminy, błękit patentowy V

Przechowywanie i stosowanie

Taft - Pianka do włosów power cashmere 200 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Pianka Taft Power do włosów suchych i zniszczonych. Poziom utrwalenia 5. - Włosy pełne objętości i miękkie niczym kaszmir. - Długotrwałe
utrwalenie bez sklejania. - Pomaga chronić włosy przed gorącym powietrzem suszarki. - Bez widocznych pozostałości i obciążania włosów. .

Marka standaryzowana: Taft
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Niemczech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Taft
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Unikać wdychania.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water, Eau), Hydroxypropyl Starch, Butane, Propane, Panthenol, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide,
Cetrimonium Chloride, Propylene Glycol, Parfum (Fragrance), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, ISOBUTANE, Linalool, Coumarin,
Benzyl Alcohol
Przygotowanie i stosowanie: Przed użyciem wstrząśnij, trzymając pojemnik skierowany aplikatorem do dołu. Wyciśnij piankę na dłoń i
nanoś na wilgotne włosy. Bez spłukiwania.

Przechowywanie i stosowanie

Danmis- Jogurt kozi o smaku naturalnym 125 g
Opis Produktu
Opis produktu: 100% mleko kozie

Pole rezerwowe 20: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
Informacje dot stylu zycia: Wyprodukowano bez stosowania GMO. Źródło błonnika. Naturalna lekkostrawność
Jednostka opisowa: Pochodzenie: Polska firma rodzinna
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kozi jogurt naturalny
Marka: Danmis
Przechowywanie: Przechowywać w warunkach chłodnicznych w temperaturze od +2C do +8C
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
237 kJ
Wartość energetyczna
57 kcal
Białko
3,5 g
Węglowodany
5g
- w tym cukry
4,1 g
Tłuszcz
2,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
Sól
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO kozie pasteryzowane, BIAŁKA MLEKA koziego, kultury bakterii JOGURTOWYCH (Lactobacillus delbruecki
subsp. bulgaricus, Steroptococcus thermophilus)

Przechowywanie i stosowanie

Danmis - Mleko kozie UHT zawartość tł. 2.5% 500ml
Opis Produktu
Jednostka opisowa: ml

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko kozie UHT. Zawartość tłuszczu 2,5%
Marka: Danmis
Przechowywanie: Temperatura nie wyższa niż 25C. Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w warunkach
chłodniczych.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
218 kJ
Wartość energetyczna
53 kcal
Białko
3g
Węglowodany
4,3 g
- w tym cukry
4,1 g
Tłuszcz
2,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
Sól
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO kozie UHT. Zawartość tłuszczu 2,5%

Przechowywanie i stosowanie

Lech - Piwo bezalkoholowe 0% 6 x 0.33
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 3392 g

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera
Opis produktu: Lech Free 0,0 % to bezalkoholowy lager, idealny dla amatorów piwnej goryczki. Receptura 0.0 % alkoholu sprawia, że
możesz cieszyć się jego pełnym piwnym smakiem także w ciągu aktywnych dni.
Marka standaryzowana: Lech
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Free

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Piwo bezalkoholowe, alk. 0,0 % obj. Pasteryzowane.
Marka: Lech
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 ml
Wartość energetyczna
84 kJ
Wartość energetyczna
20 kcal
Tłuszcz
0g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,5 g
W tym cukry
2,8 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, SŁÓD JĘCZMIENNY, chmiel i wyciąg z szyszek chmielowych, naturalne aromaty, w tym z chmielu
Pozostale informacje: 6 x 0,33 l (1,98 l),

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Marchew 1 kg
Opis Produktu
Opis produktu: Kaliber: 20-40 mm

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marchew

Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Marchew

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Cebula 1 kg

Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana: Hyduro. Kaliber: 50-70 mm.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cebula złota 1 kg

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rukola
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +7C

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Umyć przed spożyciem

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Roszponka 75 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Roszopnka

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +7'C

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Umyć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Szpiank

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +7C

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Umyć przed spożyciem

Przechowywanie i stosowanie

Piernik kętrzyński - ciasto w proszku 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 516 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, PSYENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Kętrzyński
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Piernik kętrzyński - ciasto w proszku
Marka: Kętrzyński
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
produktu po upieczeniu Na 100 g
Wartość energetyczna
1413 kJ / 337 kcal
Tłuszcz
13 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,7 g
Węglowodany
46 g
w tym cukry
23 g
Białko
6,3 g
Sól
0,60 g
Około 720 g gotowego ciasta (12 porcji) Na porcję 60 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, MLEKO w proszku odtłuszczone, JAJA w proszku, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu,
przyprawy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: oryginalna receptura, dodaj tylko wodę i olej

Cif - Mleczko z wybielaczem 1001 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1056 g
Opis produktu: Dzięki formulacji z wybielaczem, mleczko Cif Max Power zapewnia potrójną moc działania: dogłębniej, szybciej, bardziej
lśniąco. Przenika i usuwa najbardziej uciążliwy brud, taki jak zaschnięty tłuszcz, przypalone jedzenie, kamień w łazience i inne plamy.
Marka standaryzowana: Cif
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Max Power

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleczko z wybielaczem
Marka: Cif
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Cif Max Power Mleczko z wybielaczem Spring Fresh. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa
drażniąco na skórę. Zawiera: Sodium C12-13 Pareth Sulfate, Sodium Hypochlorite, Sodium hydroxide. Uwaga! Nie stosować razem z innymi
produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Przechowywanie: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zdrowie i styl życia

Skladniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo
czynne, mydło, kompozycja zapachowa
Przygotowanie i stosowanie: Przeczytaj zalecenia przed użyciem. Sposób użycia: Nanieść na wilgotną ściereczkę lub bezpośrednio na
czyszczoną powierzchnię. Po wyczyszczeniu dokładnie spłukać. Zalecenia:, - Nie używać na linoleum, tekstyliach, przedmiotach ze skóry,
unikać przedłużonego kontaktu z powierzchniami drewnianymi, malowanymi i aluminium. - Na powierzchniach i materiałach delikatnych,
niestandardowych, malowanych i aluminium, przetestować na mało widocznej powierzchni, natychmiast po użyciu spłukać. Unikać silnego
szorowania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dogłębniej*, szybciej*, bardziej lśniąco*, *w porównaniu do mleczek Cif bez wybielacza
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu.

Roleski - Sos tatarski 240 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 372 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Jaja - Zawiera, Gorczyca - Zawiera
Marka standaryzowana: Firma Roleski
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos tatarski
Marka: Roleski
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega 3.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
2139 kJ/519 kcal
Tłuszcz
55 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany
5,7 g
- w tym cukry
4,1 g

Białko

1,0 g

Sól
Kwasy Omega 3 (ALA*)

1,1 g
4,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej rzepakowy (53%), woda, pieczarka marynowana, ŻÓŁTKO JAJA KURZEGO (5,7%), cukier, ocet spirytusowy, ogórek
konserwowy, cebula konserwowa, skrobia modyfikowana, sól, szczypiorek suszony (0,3%), GORCZYCA, aromaty naturalne,
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA
Pozostale informacje: Zawartość netto 205 g e / 240 ml, Znak przekreślonego kłosa - PL-002-024,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, bez GMO, bez konserwantów, zawiera Omega 3, wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega 3, produkt
bezglutenowy

Roleski - Sos chrzanowy 240 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 376 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Jaja - Zawiera, Ryba - Zawiera, Gorczyca - Zawiera
Marka standaryzowana: Firma Roleski
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos do hamburgerów.
Marka: Roleski
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega 3.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

na 100 g
1006 kJ/243 kcal

Tłuszcz

21 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
6,8 g
Białko
1,2 g
Sól
0,98 g
Kwasy Omega 3 (ALA*)
5,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej rzepakowy (20%), koncentrat pomidorowy, ocet spirytusowy, cukier, skrobia modyfikowana, przyprawy (cebula,
czosnek, pieprz czarny, pieprz cayenne, liść pietruszki, papryka czerwona), sos Worcester (woda, syrop glukozowy, ocet słodowy, cukier,
sól, aromaty, ekstrakt z cebuli, pasta anchois (anchois (zawiera RYBĘ), sól, woda, oliwa z oliwek, ocet spirytusowy), koncentrat soku z
cytryny, przyprawy, zioła, olej słonecznikowy, czosnek), ŻÓŁTKO JAJA KURZEGO (1,8%), GORCZYCA, sól, ekstrakt z papryki,
stabilizator: guma ksantanowa, przeciwuteniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA
Pozostale informacje: Zawartość netto 205 g e / 240 ml, Znak przekreślonego kłosa - PL-002-022,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, bez GMO, bez konserwantów, zawiera Omega 3, wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega 3, produkt
bezglutenowy

Rio Mare - Sałatka z tuńczyka meksykańska 160 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 182 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, RYBA - Zawiera
Marka standaryzowana: Rio Mare
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Insalatissime

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gotowe danie z warzyw i tuńczyka.
Marka: Rio Mare
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera

Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza w 100 g całego produktu
Wartość energetyczna
820 kJ / 197 kcal
Tłuszcz
13 g
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone2,0 g
Węglowodany
8,5 g
w tym: cukry
2,0 g
Białko
10 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TUŃCZYK** 26 %, czerwona fasola 24 %, KUKURYDZA 20 %, olej kukurydziany, papryka 6 %, marchew 6 %, sól,
aromaty, **Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konoserwantów
Dodatkowe informacje: Lider rynkowy we Włoszech (Dane IRI, okres 10.2019 - 09.2020).

Helena - Oranżada Biała 1.25 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1356 g
Marka standaryzowana: Hellena
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany Oranżada Biała.
Marka: Hellena
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml napoju:
wartość energetyczna
150 kJ / 35 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
8,6 g
w tym cukry
8,6 g
białko
0g
sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, regulator kwsowości: kwas cytryniwy, aromat, substancje KONSERWUJĄCE: sorbinian
potasu, benzoesan sodu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: oryginalny smak
Dodatkowe informacje: Cudze chwalicie, swego nie znacie!.

Helena - Oranżada Czerwona 1.25 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1348 g
Marka standaryzowana: Hellena
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany Oranżada Czerwona.
Marka: Hellena
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz

Wartość odżywcza 100 ml napoju:
150 kJ / 35 kcal
0g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
w tym cukry
białko
sól

8,6 g
8,6 g
0g
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, koncentrat z czarnej marchwi, substancje
KONSERWUJĄCE: sorbinian potasu, benzoesan sodu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: oryginalny smak
Dodatkowe informacje: Cudze chwalicie, swego nie znacie!.

Astra - Flamastry 12 kolorów
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 80 g
Opis produktu: Wysokiej jakości flamastry produkowane są według najlepszych norm jakościowych. Dobra jakość tuszu oraz żywe
kolory zapewnią dzieciom długie godziny zabawy. Flamastry ASTRA posiadają bezpieczną wentylowaną skuwkę.
Marka standaryzowana: Astra

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Astra

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: intensywne kolory

Cif - Mleczko z wybielaczem 1001 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1054 g

Opis produktu: Dzięki formulacji z wybielaczem, mleczko Cif Max Power zapewnia potrójną moc działania: dogłębniej, szybciej, bardziej
lśniąco. Przenika i usuwa najbardziej uciążliwy brud, taki jak zaschnięty tłuszcz, przypalone jedzenie, kamień w łazience i inne plamy.
Marka standaryzowana: Cif
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Max Power

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleczko z wybielaczem
Marka: Cif
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Cif Max Power Mleczko z wybielaczem Citrus Harmony. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę. Zawiera: Sodium C12-13 Pareth Sulfate, Sodium Hypochlorite, Sodium hydroxide. Uwaga! Nie stosować razem z
innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo
czynne, mydło, kompozycja zapachowa
Przygotowanie i stosowanie: Przeczytaj zalecenia przed użyciem. Sposób użycia: Nanieść na wilgotną ściereczkę lub bezpośrednio na
czyszczoną powierzchnię. Po wyczyszczeniu dokładnie spłukać. Zalecenia:, - Nie używać na linoleum, tekstyliach, przedmiotach ze skóry,
unikać przedłużonego kontaktu z powierzchniami drewnianymi, malowanymi i aluminium. - Na powierzchniach i materiałach delikatnych,
niestandardowych, malowanych i aluminium, przetestować na mało widocznej powierzchni, natychmiast po użyciu spłukać. Unikać silnego
szorowania.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: dogłębniej*, szybciej*, bardziej lśniąco*, *w porównaniu do mleczek Cif bez wybielacza
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu.

Auchan - Makaron z pszenicy durum wstęgi 400g.
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zagotować wodę w proporcji 1 litr na 100 g makaronu, wodę można posolić. Do gotującej się wody wrzucać stopniowo
makaron, nie przerywając wrzenia. Gotować na wolnym ogniu około 5-7 minut, od czasu do czasu mieszając. Po ugotowaniu makaron
odcedzić i podawać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron walcowany, z pszenicy durum, jajeczny, wstęgi
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1566 kJ/ 370 kcal
Tłuszcz
2,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
73 g
- w tym cukry
3,7 g
Białko
13 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka z PSZENICY durum, masa JAJOWA pasteryzowana 9%

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Schar - Pan Blanco. Bezglutenowy chleb biały 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 262 g
Zalecenia dla alergikow: Łubin - Może zawierać, MLEKO - Nie zawiera, SOJA - Zawiera
Opis produktu: Opracowane specjalnie dla osób nietolerujących glutenu.
Marka standaryzowana: Schär

Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla osób z nietolerancją laktozy
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb biały
Marka: Schär
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu produkt przechowywać schowany w foliowej torebce do
żywności i spożyć w ciągu kilku dni lub od razu zamrozić.
Wartości odżywcze
Informacja o wartości odzywczej: 100 g
wartość energetyczna
889 kJ
wartość energetyczna
211 kcal
tłuszcz
2,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,4 g
węglowodany
41 g
w tym cukry
7,9 g
białko
2,4 g
sól
1,3 g
*RI = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) 25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, włókno roślinne (psyllium, owoce cytrusowe), substancja zagęszczająca:
hydroksypropylometylceluloza, olej słonecznikowy, BIAŁKO SOJOWE, drożdze, sól, cukier, kwas: kwas cytrynowy
Pozostale informacje: Pakowane w atmosferze ochronnej. Znak przekreślonego kłosa - IT-016-124,

Przechowywanie i stosowanie

Paclan - Ściereczki uniwersalne na rolce 50 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 222 g

Opis produktu: Ścierka domowa ogólnego użytku. Wyprodukowano z wiskozy (70%) i poliestru (30%) w Chinach.
Marka standaryzowana: Paclan
Podmarka: Practi
Pochodzenie: Wyprodukowano w Chinach
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Paclan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na mokro i sucho, miękkie i wytrzymałe, chłonne i higieniczne, zawsze pod ręką

Batat - BIO ziemniak słodki 500g batat
Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana: Beauregart. Kaliber: 150-300 g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Słodkie ziemniaki BIO

Marka: Come BIO

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Popcorn o smaku maślanym 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: śladowe ilości ORZESZKÓW ZIEMNYCH innych ORZECHÓW i GLUTENU
Przygotowanie: Wskazówwki dotyczące przygotowania znajdują się w środku opakowania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Popkorn o smaku maślanym do przygotowania w kuchence mikrofalowej

Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadaje się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1938 kJ/ 463 Kcal
Tłuszcz
24 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
12 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
0g
Białko
8g
Sól
3g
W opakowaniu znajdują się około 2 porcje produktu
w 50 g
*% RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 Kcal) 969 kJ/ 231 Kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziarna kukurydzy 75%, olej roślinny (palmowy), sól 3%, aromat maślany

Przechowywanie i stosowanie

Heineken - Lager 0% butelka 3x 0.5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2412 g

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera
Marka standaryzowana: Heineken
Informacje dot stylu zycia: bezalkoholowy
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Piwo jasne, bezalkoholowe, pasteryzowane, alk. 0,0% obj.
Marka: Heineken
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
Wartość energetyczna
89 kJ/21 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
4,8 g
w tym cukry
1,3 g
Białko
0g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, słód JĘCZMIENNY, aromat naturalny, EKSTRAKT z chmielu

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Butelka bezzwrotna.

Garnier - Szampon wzmacniający 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 446 g
Opis produktu: Nowe formuły Fructis bez parabenów zawierają wzmacniające koncentraty owocowe. Garnier stworzył wyjątkowe
połączenie białek z cytryny***, witamin B3 i B6, ekstraktów z owoców i roślin o udowodnionej skuteczności, aby zaoferować Ci
widocznie zdrowsze, mocniejsze włosy. Fructis Aloe Hydra Bomb. Formuły zawierają supernawilżający wyciąg z liści aloesu i glicerynę
pochodzenia roślinnego. Włosy są dwa razy bardziej nawilżone niż po jednej aplikacji samego żelu aloesowego***. Rezultat: włosy są
widocznie nawilżone, miękkie i lekkie przez 3 dni**. Formuła bez silikonów, dla naturalnej lekkości, testowana pod kontrolą
dermatologiczną. Formuła produktu oferuje skuteczność i natychmiastowe działanie. Produkt odpowiedni do codziennego stosowania. **
Test konsumencki: 146 kobiet po 2 tygodniach stosowania. *** Pochodne białka. **** Test instrumentalny: po jednej aplikacji szamponu +
odżywki w porównaniu z samym żelem aloesowym.
Marka standaryzowana: Garnier
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Fructis

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szampon wzmacniający
Marka: Garnier
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua / Water, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Chloride, Camellia Sinensis Leaf Extract,
Niacinamide, Saccharum Officinarum Extract / Sugar Cane Extract, Leuconstoc / Radish Root Ferment Filtrate, Glucose, Aloe Barbadensis
Leaf Juice, Cereus Grandiflorus Flower Extract / Cactus Flower Extract, Sodium Hydroxide, Pyridoxine HCl, Hydroxypropyl Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydroxypropyltrimonium Lemon Protein, Citric Acid, Citrus Limon Peel Extract / Lemon Peel Extract,
Lactic Acid, Pyrus Malus Fruit Extract / Apple Fruit Extract, Hexylene Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Salicylic Acid,
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Linalool, Geraniol, Citronellol, Parfum / Fragrance
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Nałóż na zwilżone włosy, delikatnie masuj, następnie spłucz. W przypadku dostania się
preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wzmacniające ekstrakty z owoców, nawilżenie i miękkość włosów, gliceryna pochodzenia roślinnego + żel aloesowy*, bez
silikonów dla naturalnej lekkości, widocznie nawilżone, miękkie i lekkie włosy przez 3 dni**, * Wyciąg z liści aloesu, ** Test konsumencki:

146 kobiet po 2 tygodniach stosowania
Dodatkowe informacje: Zobowiązania Fructis: Opakowanie wykonane w 25% z plastiku z recyklingu. Wyprodukowane w fabryce
dbającej o zrównoważony rozwój (więcej informacji na garnier.com).

Garnier - Odżywka nawilżająca do włosów odwodnionych 200 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Odżywka przeznaczona jest do włosów suchych odwodnionych.Formuła zawiera supernawilżający wyciąg z liści aloesu i
glicerynę pochodzenia roślinnego.Włosy są 2x bardziej nawilżone,miękkie i łatwe do stylizacji..Produkt nie zawiera silikonu i parabenów.
Podmarka: Fructis Aloe Hydra Bomb
Przygotowanie: Nałóż na włosy umyte szamponem, rozprowadzając na całej długości włosów. Pozostaw na 2-3 minuty, następnie spłucz

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odżywka nawilżająca do włosów odwodnionych
Marka: Garnier

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua / Water, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Glycerin, Glycine Soja Oil / Soybean Oil, Cetyl Esters, Camellia
Sinensis Leaf Extract, Niacinamide, Saccharum Officinarum Extract / Sugar Cane Extract, Leuconostoc / Radish Root Ferment Filtrate,
Glucose, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cereus Grandiflorus Flower Extract / Cactus Flower Extract, Pyridoxine HCI, Isopropyl Alcohol,
Hydroxypropyltrimonium Lemon Protein, Citric Acid, Citrus Limon Peel Extract / Lemon Peel Extract, Lactic Acid, Pyrus Malus Fruit
Extract / Apple Fruit Extract, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Phenoxyethanol, Chlorhexidine Digluconate, Linalool, Geraniol, Citronellol, Parfum / Fragrance

Przechowywanie i stosowanie

Trolli- Żelki o smaku owocowym w kształcie hamburgerów 170g.
Opis Produktu
Opis produktu: Trolli Mini Burger to żelki hamburgerki, czyli żelki w kształcie hamburgerów. Smakują owocowo i z pewnością są bardziej dietetyczne od
prawdziwych hamburgerów. Idealne dla hamburgerowych smakoszy. Dla pozostałych amatorów słodkości oczywiście też.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki o smaku owocowym w kształcie hamburgerów
Marka: Trolli
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1439 kJ/ 339 Kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
77 g
- w tym cukry
48 g
Białko
5,5 g
Sól
<0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Syrop glukozowy, cukier, żelatyna spożywcza, kwas cytrynowy, kwas mlekowy, substancja żelująca: pektyna, środki
spożywcze o właściwościach barwiących: czarna porzeczka, marchew, kurkuma, krokosz barwierski, cytryna, rzodkiewka, spirulina,
aromaty, olej z nasion palmowych, substancje glazurujące, wosk pszczeli biały i żółty, wosk carnauba

Przechowywanie i stosowanie

Trolli- Pianki cukrowe z nadzieniem o smaku owocowym 150g.
Opis Produktu
Podmarka: Mallow Stars

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pianki cukrowe z nadzieniem o smaku owocowym 11%, pianki cukrowe z nadzieniem z kakao 10%

Marka: Trolli
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1538 kJ/ 362 Kcal
Tłuszcz
1,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
85 g
- w tym cukry
69 g
Białko
2,2 g
Sól
0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, syrop glukozowo fruktozowy, woda, żelatyna spożywcza, oleje roślinne (słonecznik, palmowy, nasiona bawełny,
krokosz barwierski, otręby ryżowe), kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu,
substancja żelująca (pektyny), MLEKO w proszku pełne, LAKTOZA, regulator kwasowości (jabłczan sodu), MLEKO w proszku
odtłuszczone, barwnik (kurkumina, ryboflawina, karmin, błękit brylantowy FCF), aromaty, żywność o właściwościach barwących (krokosz
barwierski), emulgator (lecytyny z SOI), skrobia kukurydziana

Przechowywanie i stosowanie

Lestello - Płatki owsiane zwykłe ekologiczne 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Płatki owsiane zwykłe ekologiczne, Produkt rolnictwa ekologicznego, z możliwością wielokrotnego otwierania.

Informacje dot stylu zycia: Produkt ekologiczny.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia Polska.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki owsiane zwykłe ekologiczne.
Marka: Lestello
Przechowywanie: Przechowywać w suchym chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1585 KJ / 376 Kcal
Tłuszcz
7,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
0,9 g
Białko
12 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% ekologiczne płatki OWSIANE zwykłe.
Przygotowanie i stosowanie: Wsypać płatki do gotującej się wody, mleka lub bulionu.

Przechowywanie i stosowanie

Lestello - Bio. Płatki jaglane błyskawiczne. ekologiczne 300 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GLUTEN.

Opis produktu: Płatki jaglane błyskawiczne, ekologiczne, Produkt rolnictwa ekologicznego, z możliwością wielokrotnego otwierania.
Informacje dot stylu zycia: Produkt ekologiczny.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia Polska.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki jaglane błyskawiczne, ekologiczne.
Marka: Lestello
Przechowywanie: Przechowywać w suchym chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1512 KJ / 356 Kcal
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
73 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
13 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% ekologiczne płatki jaglane, błyskawiczne.
Przygotowanie i stosowanie: Do 200 ml gotującej się wody, mleka lub bulionu wsypać 50 g płatków. Gotować około 1 minutę.

Przechowywanie i stosowanie

Nestle - Kaszka mleczno-ryżowa 5 owoców 230g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 242 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Kaszka mleczno-ryżowa 5 owoców to bezglutenowy produkt stworzony dla niemowląt po 9. miesiącu życia. Nie zawiera
oleju palmowego. Jedna porcja kaszki dostarcza ponad 50% dziennego zapotrzebowania dziecka na żelazo, a obecność witaminy C wspiera
jego wchłanianie. Kaszka Nestle zawiera 11 witamin. W swoim składzie ma immunoskładniki, takie jak: cynk, żelazo, witaminy A* i C,
które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Obecność kwasu alfa-linolenowego (ALA) z rodziny omega-3
wspiera rozwój mózgu. . Do jej przygotowania wystarczy dodać wodę. . *zawartość zgodnie z przepisami prawa. Ciemne drobiny w
kaszce pochodzą z ryżu.
Marka standaryzowana: Nestlé
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kaszka mleczno-ryżowa 5 Owoców.
Marka: Nestle
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna kJ
Wartość energetyczna kcal
Tłuszcz g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone g
Węglowodany g
- w tym cukry g
Błonnik g
Białko g
Sól g
Witaminy:
Witamina A µg
Witamina D µg
Witamina E mg
Witamina K µg
Witamina C mg
Tiamina (wit.B1) mg

w 100 g
1772
425
10,5
1
70
30
1,2
12
0,3
390
6,8
5,4
35
65
0,9

Niacyna mg

6

Witamina B6 mg
0,37
Kwas foliowy µg
31
Biotyna µg
27
Kwas pantotenowy mg
1,5
Składniki mineralne:
Sód mg
120
Wapń mg
408
Żelazo mg
9
Cynk mg
3,2
Jod µg
33
Inne:
Kwas ?-linolenowy (ALA) mg
360
** 1 porcja = 45 g kaszki + 150 ml wody 1 porcja**
* ZDS - zalecane dzienne spożycie
805

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ryżowa 43,6%, MLEKO modyfikowane 33,4% [odtłuszczone MLEKO w proszku, oleje roślinne (olej słonecznikowy,
olej rzepakowy)], cukier, płatki jabłka 1,9% (jabłko, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, emulgator: LECYTYNA SŁONECZNIKOWA),
maltodekstryna, proszek moreli 0,9%, płatki ananasa 0,7% (ananas, banan), płatki banana 0,5%, proszek pomarańczowy 0,4% (suszona
pomarańcza, maltodekstryna, ryż), składniki mineralne (węglan wapnia, fumaran żelaza (II), siarczan cynku, jodek potasu), naturalne
aromaty owocowe, witaminy (C, niacyna, E, B1, kwas pantotenowy, A, B6, K, kwas foliowy, biotyna, D), kultury bakterii Bifidobacterium
lactis
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Właścicielem znaku towarowego jest Société des Produits Nestlé S.A.
Vevey, Szwajcaria,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, 1. Zanim przystąpisz do przyrządzania posiłku, umyj dokładnie ręce. Upewnij się,
czy naczynia, których będziesz używać, są idealnie czyste. 2. Wodę pitną doprowadź do wrzenia i gotuj przez 5 minut. 3. Odmierz
odpowiednią ilość wody (150 ml) i wlej do miseczki dziecka. Temperatura wody nie może być wyższa niż 40°C. 4. Dodaj 45 g (ok. 6 łyżek
stołowych) kaszki. Używaj czystej i suchej łyżki. 5. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakarm dziecko czystą łyżeczką. Tabela
Karmienia, Kaszkę Nestlé powinno się podawać łyżeczką. O ile lekarz nie zaleci inaczej, w zależności od wieku dziecko może otrzymywać
1 lub 2 posiłki z kaszki, jako uzupełnienie innego pożywienia. Wiek po 4. miesiącu / Woda 150 ml / Kaszka Nestlé 45 g (ok. 6 łyżek
stołowych) / Posiłki w ciągu dnia kaszka 1-2*, inne 3-4, * po konsultacji z lekarzem, Nie przechowuj resztek posiłku. Po każdym użyciu
zamknij szczelnie torebkę i przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Zużyj nie później niż 3 tygodnie po otwarciu torebki.
Nieprawidłowe przygotowanie i przechowywanie może zaszkodzić Twojemu dziecku. Przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania.
Ze względu na indywidualne tempo rozwoju Twojego dziecka skonsultuj z lekarzem moment wprowadzania kaszki oraz innych produktów
do diety dziecka. Podawanie pokarmów mlecznych, najlepiej karmienie piersią, powinno być kontynuowane tak długo, jak to jest możliwe.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dodaj wodę, Bifidus BL, żelazo+ pomagają wspierać naturalną odporność dziecka*, żelazo+, jod dla rozwoju poznawczego, 11
witamin, produkt bezglutenowy, *Immunoskładniki: cynk, żelazo, witaminy A** i C, ** zawartość zgodnie z przepisami prawa
Dodatkowe informacje: Zapytaj naszego eksperta . 801 333 000. Dołącz do programu na. www.zdrowystartwprzyszlosc.pl. Centrum
Informacji dla Rodziców Nestlé Nutrition. ul. Łódzka 153, 62-800 Kalisz.

Schweppes - Tonic. tonik Napój gazowany 1.35 l
Opis Produktu
Opis produktu: Legendarny napój oparty o oryginalną formułę Jakoba Schweppe z 1783 roku. Produkowany z wykorzystaniem
naturalnych aromatów i prawdziwej chininy. Zachwyca swoją charakterystyczną goryczką, która w połączeniu z intensywnymi bąbelkami
tworzy orzeźwiającą całość.
Marka standaryzowana: Schweppes
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Schweppes
Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na: 100 ml
Wartość energetyczna
153 kJ (36 kcal)
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
8,6 g
w tym cukry
8,6 g
Białko
0g
Sól
0g
Butelka 1,35 litrowa zawiera 6,75 porcji po 200 ml.
Wartość odżywcza na: 200 ml
*% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 304 kJ (71 kcal)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, kwas: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, aromat: chinina
Pozostale informacje: Wyprodukowane za zgodą Schweppes International Limited.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: klasyczny, wytrawny

Auchan - Ryż do sushi 400g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Portugalia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ryż do sushi
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1474 KJ/ 347 Kcal
Tłuszcz
1,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
78 g
- w tym cukry
0,1 g
Białko
6,0 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ryż biały, średnioziarnisty
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: Ryż dokładnie wypłukać i odsączyć. Odsączony ryż zalać zimną wodą (1 szklanka
ryżu na 1,5 szklanki wody). Gotować pod przykryciem na wolnym ogniu przez około 15-20 minut. Następnie odstawić na 10-15 minut nie
zdejmując pokrywki tak, aby ryż pochłonął całą wodę

Przechowywanie i stosowanie

ONE TWO FUN - Zestaw kosmetyków do makijażu i paznokci
Opis Produktu
Opis produktu: Zestaw kosmetyków zawierający wiele akcesoriów do manicure i makijażu, które zapewnią Ci rozrywkę na wiele godzin. 16 elementów zestawu !
1 naklejka na paznokcie, 2 sztyfty do ust, 2 błyszczyki, 4 lakiery do paznokci, 1 kosmetyczka, 2 brokaty, 1 klejnot, 2 pędzelki, 1 separator do paznokci

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zestaw eleganckich kosmetyków

Marka: ONE TWO FUN
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ostrzeżenie : Zabawka może zawierać małe elementy. Dla bezpieczeństwa dziecko powinno bawić się
pod nadzorem dorosłych opiekunów ! Zabawki mogą imitować produkty spożywcze lub inne przedmioty codziennego użytku- jednak
służą wyłącznie do zabawy, nie należy używać ich niezgodnie z zawartymi na opakowaniu instrukcjami. Przyjemnej zabawy !

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Savona - Krem familijny oliwkowy soft 300 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Pielęgnacja każdego dnia. Krem do twarzy i ciała
Jednostka opisowa: ml

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krem familijny oliwkowy soft
Marka: Savona

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Andros - 100% sok tłoczony z mandarynek
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1624 g
Opis produktu: Jedna szklanka soku 150 ml = sok z 3 klementynek. Szklanka soku 150 ml to 1 z 5 porcji owoców i warzyw zalecanych na dzień.

Marka standaryzowana: Andros
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok z klementynek. Pasteryzowany.
Marka: Andros
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukrów - zawiera cukry naturalnie obecne w owocach. Źródło witaminy C.
Przechowywanie: Zalecana temperatura przechowywania +6°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 5

dni.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza w 100 ml:
Wartość energetyczna
187 kJ / 44 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
10 g
Błonnik
0,2 g
Białko
0,7 g
Sól
0g
Witamina C
35 mg (44%**)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok z klementynek

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło witaminy C, bez dodatku cukrów*, bez barwników, bez konserwantów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, *zawiera
cukry naturalnie obecne w owocach

Zott - Deser mleczny Monte 4x100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Max
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Zott Monte
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
762 kJ / 183 kcal
tłuszcz
12,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,1 g
Węglowodany
15,5 g
- w tym cukry
13,6 g
białko
2,6 g
witamina A
120 µg (15 %*)
wapń
120 mg (15 %*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO (52 %), ŚMIETANKA, cukier, skrobia modyfikowana, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (0,7 %),
zmielone ORZECHY LASKOWE (0,5 %), czekolada w proszku (0,5 %), skrobia, substancje zagęszczające: karagen, mączka chleba
świętojańskiego, guma guar, wapń, aromat
Pozostale informacje: 4 x 100 g = 400 g e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: deser mleczny & czekolada, bez barwników, żelatyny, bezglutenowy

Rolnik - Bigos wiejski z kiełbasą 560ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera GLUTEN (pszenica), laktozę z mleka, SOJĘ i SELER. , Może zawierać śladowe ilości
GORCZYCY MLEKA i JAJ
Opis produktu: Konserwa sterylizowana.
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w polsce
Przygotowanie: Podawać na gorąco

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Bigos wiejski z kiełbasa
Marka: Rolnik
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozem.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
349 KJ/ 84 Kcal
Tłuszcz
4,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g
Węglowodany
5,9 g
- w tym cukry
4,1 g
Białko
2,8 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kapusta biała 36%, kapusta kiszona 21,2%, woda, kiełbasa 15,4%(mięso wieprzowe 46%, woda, przyprawy i dodatki
funkcjonalne(białko SOJOWE, sól, wzmacniacz smaku e621, skrobia ZIEMNIACZANA, LAKTOZA z MLEKA, substancja konserwująca
E250, błonnik SOJOWY), skórki wieprzowe 9%, mięso wołowe 4%] koncentrat pomidorowy, mąka pszenna, tłuszcz wieprzowy,
przyprawy (cukier, sól, SELER, wzmacniacze smaku: E621, E635), CEBULA SUSZONA.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Łaciata - Śmietanka 18% 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 268 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Łaciata
Jednostka opisowa: ml

Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietanka UHT zawartość tłuszczu 18%.
Marka: Łaciata
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu:
wartość energetyczna
780 kJ/189 kcal
tłuszcz w tym:
18 g
- kwasy tłuszczowe nasycone12 g
węglowodany w tym
4,0 g
- cukry
4,0 g
białko
2,7 g
sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, stabilizatory: E339, E407, zawartość tłuszczu 18%
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: idealna do zup, sosów i dań zapiekanych, bez GMO - z polskiego mleka od krów karmionych paszami wolnymi od GMO

Łaciata - Śmietanka 30% 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 264 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Łaciata
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietanka UHT zawartość tłuszczu 30%.
Marka: Łaciata
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu:
wartość energetyczna
1204 kJ/292 kcal
tłuszcz w tym:
30 g
- kwasy tłuszczowe nasycone19 g
węglowodany w tym:
3,3 g
- cukry
3,3 g
białko
2,2 g
sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, stabilizator: E407, zawartość tłuszczu 30%
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047,
Przygotowanie i stosowanie: Przed ubiciem schłodzić przez minimum 12 godzin w temperaturze poniżej +6°C. Wstrząsnąć przed
otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: idealna do deserów, sosów i kremów, schłodzić przed ubiciem <6°C, bez GMO - z polskiego mleka od krów karmionych paszami

wolnymi od GMO

Krakuski - Herbatniki Petit Beurre 220g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 232 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Krakuski
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbatniki.
Marka: Krakuski
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu: na 100 g
Wartość energetyczna
1855 kJ / 440 kcal
Tłuszcz
13 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,2 g
Węglowodany
71 g
w tym cukry
19 g
Białko
8,9 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, olej palmowy, syrop cukru inwertowanego, substancje spulchniające: węglany amonu i węglany sodu,
SERWATKA w proszku (MLEKO), sól, emulgator: LECYTYNY, kwas: kwas cytrynowy, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Chrupnij mnie!. Poznaj więcej przepisów, wejdź na facebook.com/krakuski.

Nałęczowianka - Naturalna woda gazowana średniozmineralizowana 6 x 1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9386 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Poddawana procesowi napowietrzania i filtracji. Otwór Nałęczowianka w
Nałęczowie.
Marka standaryzowana: Nałęczowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna wysokonasycona CO2, średniozmineralizowana.
Marka: Nałęczowianka
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym, zacienionym, wolnym od obcych zapachów miejscu. Chronić przed
przemrożeniem.
Wartości odżywcze
Główne składniki mineralne
Aniony (mg/L):
Wodorowęglany HCO3 451,5
Chlorki Cl 11,0
Fluorki F 0,2
Kationy (mg/L):
Wapń Ca2 +
114,2
Magnez Mg 2 +
20,7
Sód Na +
10,3
Potas K +
3,4
Ogólna zawartość soli mineralnych644,2 mg/L

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: 6 x 1,5 l,
Przygotowanie i stosowanie: Zaleca się spożyć w ciągu 12 godzin od otwarcia.

Przechowywanie i stosowanie

Dodatkowe informacje: Te minerały pij codziennie.

Nałęczowianka - Naturalna woda mineralna niegazowana 6x1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9455 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Poddawana procesowi napowietrzania i filtracji. Otwór Nałęczowianka w
Nałęczowie.
Marka standaryzowana: Nałęczowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna nienasycona CO2, średniozmineralizowana.
Marka: Nałęczowianka
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym, zacienionym, wolnym od obcych zapachów miejscu. Chronić przed
przemrożeniem.
Wartości odżywcze
Główne składniki mineralne
Aniony (mg/L):
Wodorowęglany HCO3 451,5
Chlorki Cl 11,0
Fluorki F 0,2
Kationy (mg/L):
Wapń Ca2 +
114,2
Magnez Mg 2 +
20,7
Sód Na +
10,3
Potas K +
3,4
Ogólna zawartość soli mineralnych644,2 mg/L

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: 6 x 1,5 l,
Przygotowanie i stosowanie: Zaleca się spożyć w ciągu 12 godzin od otwarcia.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Te minerały pij codziennie.

Zozole - Hello Żelo. Tęczowe żelki super kwaśne 75 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 82 g
Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Zozole
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Hello Żelo
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tęczowe żelki super kwaśne.
Marka: Zozole
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 produktu
wartość energetyczna
1532 kJ/360 kcal
tłuszcz
<0,5 g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe0,2 g
węglowodany
87 g
w tym cukry
62 g
białko
0g
sól
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, sok jabłkowy z koncentratu (25%), skrobia kukurydziana, syrop cukru inwertowanego,
skrobia PSZENNA, mąka PSZENNA, regulatory kwasowości: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, cytrynian potasu, substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol, aromaty, sól, koncentraty owocowe i warzywne: marchew, czarna porzeczka, barwniki: kurkumina, koszenila, kompleksy
miedziowe chlorofili i chlorofilin, dwutlenek tytanu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 25% soku owocowego, z ekstraktami naturalnymi

Storck-Smiejżelki owocowe z odt. jogurtem i witam.100g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 102 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Wesołe żelki z sokiem owocowym wzbogacone witaminami. W każdej torebce znajduje się wiele owocowych żelków w
różnych kształtach. Dzięki temu dzieci uwielbiają układać z nich wesołe ludziki. Mamy chętnie kupują Śmiejżelki, bo marka nimm2
gwarantuje wysoką jakość produktu. nimm2 Śmiejżelki. Łakocie i witaminy.
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe z odtłuszczonym jogurtem wzbogacone witaminami
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1406 kJ/331 kcal
Tłuszcz
0,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
75,5 g
w tym cukry
53,8 g
Białko
5,3 g
Sól
0,24 g
Zawartość witamin na 100 g
Niacyna
15,6 mg
Witamina E
10,3 mg
Kwas pantotenowy
7,4 mg
Witamina B6
1,5 mg

Biotyna

50 µg

Witamina B12

2,2 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, JOGURT z odtłuszczonego MLEKA w proszku (5,5 %), sok owocowy (5 %) z zagęszczonego soku
owocowego (winogrona, czarny bez), żelatyna, kwas (kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY), substancja żelująca: pektyna, hydrolizowane
BIAŁKO MLEKA, aromaty, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, barwiący wyciąg
z kurkumy, witamina B6, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli, biały i żółty)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy i witaminy, witaminy dla rodziny -> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy, Witamina B6, Biotyna,
Witamina B12

Actimel - Danone. L.casei z witaminami B6 i D naturalny 4x100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 430 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Wspieraj odporność* przez cztery pory roku z czteropakiem Actimela o smaku klasycznym. Zawarte w nim witaminy B6
i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu Twojego układu odpornościowego, a pyszny, klasyczny smak sprawdzi się o każdej porze
dnia! Barwniki i aromaty. Nie w naszym Actimelu o smaku klasycznym! Postaw wielce małe wsparcie odporności* w pysznym wydaniu!.
Marka standaryzowana: Actimel
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce produkcji: B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko fermentowane z L. casei Danone oraz witaminami B6 i D.
Marka: Actimel
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w witaminę D.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze

100 g

Energia
307 kJ / 73 kcal
Tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy nasycone
1,0 g
Węglowodany
10,8 g
w tym cukry
10,8 g
Białko
3,0 g
Sól
0,10 g
100 g
Wapń
120 mg
Witamina B6
0,21 mg
Witamina D
1,67 µg
Opakowanie zawiera 4 butelki. Butelka zawiera 1 porcję równą 100 g.
%* / 100 g
**Referencyjne wartości spożycia.
4
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MLEKO odtłuszczone odtworzone, płynny cukier (B) lub cukier (V), dekstroza, koncentrat
składników mineralnych z MLEKA, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH, Lactobacillus casei Danone CNCM I-1518: min. 20
miliardów/100 g (min. 20 x 10? jtk/100 g), witamina B6, witamina D, Składnik: B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia
Pozostale informacje: 4 x 100 g e = 400 g,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: układ odpornościowy*, bogaty w witaminę D - 1/3 referencyjnej wartości spożycia, 20 miliardów L.Casei Danone + *witaminy
[B6, D], *Actimel zawiera witaminy B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Dodatkowe informacje: Należy sprzedawać w komplecie.

Actimel - Danone. Truskawka 4 x 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 870 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Sięgnij po czteropak Actimela o smaku truskawkowym! Ta niepozorna, przekąska może towarzyszyć Ci każdego dnia
pełnego wyzwań! Każda buteleczka zawiera witaminy B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu Twojego układu
odpornościowego. W Actimelu o smaku truskawkowym znajdziesz również wapń i żywe kultury bakterii, w tym 20 miliardów bakterii L.

Casei Danone. Bez żadnych barwników czy sztucznych aromatów!.
Marka standaryzowana: Actimel
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce produkcji: B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko fermentowane z L. casei Danone oraz witaminami B6 i D.
Marka: Actimel
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w witaminę D.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
323 kJ / 76 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy nasycone
1,0 g
Węglowodany
12,0 g
w tym cukry
11,9 g
Białko
2,8 g
Sól
0,10 g
100 g
Wapń
120 mg
Witamina B6
0,21 mg
Witamina D
1,67 µg
Opakowanie zawiera 4 butelki. Butelka zawiera 1 porcję równą 100 g.
%* / 100 g
**Referencyjne wartości spożycia.
4
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MLEKO odtłuszczone odtworzone, płynny cukier (B) lub cukier (V), odtworzony przecier
truskawkowy 2,1%, dekstroza, koncentrat składników mineralnych z MLEKA, aromaty naturalne, żywe kultury bakterii
JOGURTOWYCH, Lactobacillus casei Danone CNCM I-1518: min. 20 miliardów/100 g (min. 20 x 10? jtk/100 g), witamina B6, witamina D,
Składnik: B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia
Pozostale informacje: 4 x 100 g e = 400 g,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: układ odpornościowy*, bogaty w witaminę D - 1/3 referencyjnej wartości spożycia, 20 miliardów L. Casei Danone + *witaminy
[B6, D], *Actimel zawiera witaminy B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Dodatkowe informacje: Należy sprzedawać w komplecie.

Twist - Jogurt kawowy 380g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 426 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Twist
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt do picia kawowy
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze 100 g produktu
Wartość energetyczna 306 kJ / 72 kcal
Tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy nasycone1,1 g
Węglowodany
11,9 g
w tym cukry
11,6 g
Białko
2,6 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier, kawa 0,3%, KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu, żywe bakterie JOGURTOWE oraz L. acidophilus,
Bifidobacterium i L. paracasei
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie

Winiary -Pomysł na socz. kurczaka z czosnk. i ziołami 34g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać

Opis produktu: Winiary Pomysł Na… Soczystego kurczaka z czosnkiem i ziołami to propozycja na niebanalny i smaczny obiad. Dzięki
załączonemu woreczkowi mięso jest niezwykle kruche i aromatyczne. Doskonały posiłek będzie gotowy zaledwie w 60 minut! Wystarczy
do dołączonego woreczka wrzucić pałeczki kurczaka, dodać Pomysł na… i włożyć do piekarnika. Soczysty kurczak w połączeniu z
ulubionymi dodatkami i świeżymi warzywami będzie wartościowym posiłkiem dla całej rodziny. . Co wyróżnia Winiary Pomysł Na…
Soczystego kurczaka z czosnkiem i ziołami:. - Woreczek, który sprawi, że mięso jest kruche i soczyste. - Smaczne i idealnie przyprawione
danie w 60 minut. - Mięso przygotowane w intensywnie aromatycznych ziołach. - Doskonała soczystość i doprawienie gwarantowane
przez Winiary. - Idealny sposób na urozmaicenie codziennego menu.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pomysł na...

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kompozycja do przygotowania dania Soczysty kurczak z czosnkiem i ziołami.
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g
Wartość energetyczna
448 kJ
Wartość energetyczna
107 kcal
Tłuszcz
6,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,8 g
Węglowodany
1,6 g
w tym cukry
0,7 g
Błonnik
0,2 g
Białko
10,7 g
Sól
0,57 g
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku Jeśli spożyjesz porcję: 2 pałki kurczaka (258 g) W 1
dziecka.
porcji
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 1153 kJ

Zdrowie i styl życia

Skladniki: suszone warzywa 50,2% (czosnek 19,3%, pomidor, ziemniak, cebula, pasternak), skrobia kukurydziana, sól, cukier, przyprawy
(pieprz czarny, imbir, nasiona kolendry, kurkuma, papryka chili), zioła 2,7% (liść pietruszki, bazylia, majeranek), olej słonecznikowy,
cukier karmelizowany, kwas (kwas cytrynowy)
Pozostale informacje: Jeśli spożyjesz porcję: 1/4 przygotowanego dania energia 1153 kJ 276 kcal 14%*, tłuszcz 16,5 g 24%*, kwasy
tłuszczowe nasycone 4,5 g 23%*, cukry 1,9%* 2%*, sól 1,5 g 25%*, w 100 g: 448 kJ/ 107 kcal, * Referencyjna wartość spożycia dla
przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: woreczek do pieczenia

Winiary - pomysł na - soczyst. kurczaka z papryką 28g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Winiary Pomysł Na… Soczystego kurczaka z papryką i ziołami to propozycja na niebanalny i smaczny obiad. Dołączony
woreczek sprawi, że przygotowywane mięso jest niezwykle kruche i soczyste. Dodatkowo idealnie doprawione danie przygotujesz jedynie
w 60 minut! . Wystarczy do dołączonego woreczka wrzucić pałeczki kurczaka, dodać Pomysł na… i włożyć do piekarnika. Soczysty
kurczak w połączeniu z ulubionymi dodatkami i świeżymi warzywami będzie wartościowym posiłkiem dla całej rodziny. . Co wyróżnia
Winiary Pomysł Na… Soczystego kurczaka z papryką i ziołami:. - Woreczek, który sprawi, że mięso jest kruche i soczyste. - Smaczne i
idealnie przyprawione danie w 60 minut. - Mięso przygotowane w intensywnie aromatycznych przyprawach i ziołach. - Doskonała
soczystość i doprawienie gwarantowane przez Winiary. - Idealny sposób na urozmaicenie codziennego menu.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pomysł na...

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kompozycja do przygotowania dania Soczysty kurczak z papryką i ziołami.
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna

Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g
447 kJ
107 kcal

Tłuszcz

6,4 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku
dziecka.
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).

1,8 g
1,4 g
0,5 g
0,3 g
10,7 g
0,48 g
Jeśli spożyjesz porcję: 2 pałki kurczaka (257 g) W 1
porcji
1148 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: suszone warzywa 53,5% (czerwona papryka 17,7%, ziemniak, cebula, pomidor), skrobia kukurydziana, sól, cukier, zioła 4,0%
(liść pietruszki, majeranek, bazylia, tymianek), przyprawy (nasiona kolendry, pieprz czarny, imbir, papryka chili), zagęszczony sok z
BURAKA, olej słonecznikowy, zagęszczony sok z cytryny, aromat
Pozostale informacje: Właścicielem znaku towarowego jest: Société des Produits Nestlé S.A.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: worczek do pieczenia

Auchan - Salami Milano w plastrach 100g
Opis Produktu
Opis produktu: Salami mediolańskie - kiełbasa wieprzowa, drobnorozdrobniona, długodojrzewająca.
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: temp. Od 0 do 4 stopni C.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salami Milano
Marka: Auchan
Przechowywanie: Po otwarciu opakowania produkt spożyć w ciągu 2-3 dni.

Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
1461 kJ/ 352 Kcal
Tłuszcz
28 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
25 g
Sól
4,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe 96,5%, sól, cukier, glukoza, przyprawy, naturalne aromaty, przeciwutleniacz: E300, substancje
konserwujące: E250, E252

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Dżem brzoskwiniowy 280g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dżem brzoskwiniowy o obniżonej zawartości cukrów. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt zawiera ponad 30% mniej cukrów niż dżemy o łącznej zawartości cukru 60 g na 100 g produktu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt z owoców, może zawierać minimalne ilości pestek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 g
625 kJ/ 147 Kcal
<0,5 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól

36 g
34 g
<0,5 g
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Brzoskwinie, cukier, woda, substancja żelująca (pektyny), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytryniany sodu),
substancja zagęszczająca (guma guar)
Sklad produktu: Produkt sporządzono z 40 g owoców na 100 g produktu.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Dżem jagodowy o obniżonej zawartości cukrów 280g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dżem jagodowy o obniżonej zawartości cukrów. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt zawiera ponad 30% mniej cukrów niż dżemy o łącznej zawartości cukru 60 g na 100 g produktu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
603 kJ/ 142 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
34 g
- w tym cukry
33 g

Białko
Sól

<0,5 g
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Jagody, cukier, woda, substancja żelująca (pektyny), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytryniany sodu), substancja
zagęszczająca (guma guar)
Sklad produktu: Produkt sporządzono z 40 g owoców na 100 g produktu.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukrów 280g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukrów. Produkt pasteryzowany.

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
599 kJ / 141 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
34 g
- w tym cukry
33 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Truskawki, cukier, woda, substancja żelująca: pektyny, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytryniany sodu, mleczan

wapnia, substancja zagęszczająca: guma guar. Sporządzono z 40g owoców na 100g produktu. Produkt zawiera ponad 30% mniej cukrów niż
dżemy o łącznej zawartości cukru 60g na 100g produktu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Dżem wiśniowy o obniżonej zawartości cukrów 280g
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt z owoców, może zawierać minimalne ilości pestek.

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dżem wiśniowy o obniżonej zawartości cukrów. Produkt pasteryzowany.
Marka: Auchan
Wartości odżywcze
Na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
595 kJ/140 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
34 g
- w tym cukry
32 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: wiśnie, cukier, woda, substancja żelująca: pektyny, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, substancja
zagęszczająca guma guar. Sporządzono z 40 g owoców na 100 g produktu.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Konfitura malinowa o obniżonej zawartości cukrów. Produkt pasteryzowany

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
646 kJ/152 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
36 g
- w tym cukry
34
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: maliny, cukier, woda, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: guma
guar. Produkt zawiera ponad 30% mniej cukrów niż konfitury o łącznej zawartości cukru 60 g na 100 g produktu.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Konfitura wiśniowa o obniżonej zawartości cukrów. Produkt pasteryzowany.

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
632 kJ / 149 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
36 g
- w tym cukry
33 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wiśnie, cukier, woda, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: guma
guar. Sporządzono z 50g owoców na 100g produktu. Produkt zawiera ponad 30% mniej cukrów niż konfitury o łącznej zawartości cukru
60g na 100g produktu. Produkt z owoców, może zawierać minimalne ilości pestek.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Konfitura truskawkowa o obn. zaw. cukrów 250g.
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt zawiera ponad 30% mniej cukrów niż konfitury o łącznej zawartości cukru na 60 g na 200 g produktu.

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Konfitura truskawkowa o obniżonej zawartości cukrów. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Wartości odżywcze
Na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
631kJ/149 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
36 g
- w tym cukry
34 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: truskawki, cukier, woda, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: guma
guar. Sporządzono z 50 g owoców na 100 g produktu.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Konfitura jagodowa o obn. zaw. cukrów 250g.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Konfitura jagodowa o obniżonej zawartości cukrów. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt zawiera ponad 30% mniej cukrów niż konfitury o łącznej zawartości cukru 60 g na 100 g produktu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
642 kJ/ 151 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
36 g
- w tym cukry
33 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Jagody, cukier, woda, substancja żelująca (pektyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma
guar)
Sklad produktu: Produkt sporządzono z 50 g owoców na 100 g produktu.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dżem z czarnej porzeczki o obniżonej zawartości cukrów. Produkt pasteryzowany.

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
609 kJ/144 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
34 g
- w tym cukry
32 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czarne porzeczki, cukier, woda, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cytryniany sodu,
mleczan wapnia, substancja zagęszczająca: guma guar. Sporządzono z 40 g owoców na 100 produktu. Produkt zawiera ponad 30% mniej
cukrów niż dżemy o łącznej zawartości cukru 60 g na 100 g produktu.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Konfitura z czarnej porzeczki o obn. zaw. cukrów 250g.
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Konfitura z czarnej porzeczki o obniżonej zawartości cukrów. Produkt pasteryzowany

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
656 kJ / 155 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
36 g
- w tym cukry
33 g
Białko
0,6 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czarne porzeczki, cukier, woda, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja
zagęszczająca: guma guar. Sporządzono z 50g owoców na 100g produktu. Produkt zawiera ponad 30% mniej cukrów niż konfitury o łącznej
zawartości cukru 60g na 100g produktu.

Przechowywanie i stosowanie

Wawel - Żelki owocowe jak smok 100g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 102 g

Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Może zawierać,
Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Może zawierać
Opis produktu: Robimy to dobrze. Z dobrych składników. Z sokami owocowymi. Bez barwników i sztucznych aromatów.
Marka standaryzowana: Wawel
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe.
Marka: Wawel
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
1405 kJ/ 331 kcal
tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
węglowodany
75 g
w tym cukry
51 g
białko
6,0 g
sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, soki owocowe 1,4% z zagęszczonych
soków owocowych (ananas, cytryna, malina, pomarańcza, jabłko, wiśnia), naturalne aromaty, koncentrat czarnej marchwi, ekstrakty
roślinne (kurkuma, pokrzywa, szpinak, papryka), substancja glazurująca: wosk carnauba, oleje roślinne (kokosowy, canola)

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez barwników i sztucznych aromatów, z sokami owocowymi, otwarcie na boku, 6 smaków, łatwe otwieranie

Wawel - Żelki owocowe jak smok kwaśne 100g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 106 g
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Może zawierać,
Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Może zawierać
Marka standaryzowana: Wawel
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe.
Marka: Wawel
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
1507 kJ/ 354 kcal
tłuszcz
0,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g
węglowodany
82 g
w tym cukry
59 g
białko
5,7 g
sól
0,14 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, woda, żelatyna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, soki owocowe 1,4% z
zagęszczonych soków owocowych (ananas, cytryna, malina, pomarańcza, jabłko, wiśnia), naturalne aromaty, koncentrat czarnej marchwi,
ekstrakty roślinne (kurkuma, pokrzywa, szpinak, papryka)

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez barwników i sztucznych aromatów, z sokami owocowymi, otwarcie na boku, 6 smaków, łatwe otwieranie

Wawel - Żelki jak smok jogurtowo-owocowe 100G
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 110 g
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzeszki
ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Może zawierać
Opis produktu: Robimy to dobrze. Z dobrych składników. Z sokami owocowymi. Bez barwników i sztucznych aromatów.
Marka standaryzowana: Wawel
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki nadziewane (15%) jogurtowo-owocowe.
Marka: Wawel
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna:
1287 kJ/ 303 kcal
tłuszcz:
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,2 g
węglowodany:
68 g
w tym cukry:
48 g
białko:
6,4 g
sól:
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, woda, proszek jogurtowy 5% [MLEKO odtłuszczone, serwatka (z MLEKA)], żelatyna, soki
owocowe 1,4% z zagęszczonych soków owocowych (ananas, cytryna, malina, pomarańcza, jabłko, wiśnia), regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, naturalne aromaty, substancja żelująca: pektyny, koncentrat czarnej marchwi, ekstrakty roślinne (kurkuma, pokrzywa, szpinak,
papryka), substancja glazurująca: wosk carnauba, oleje roślinne (kokosowy, canola)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez barwników i sztucznych aromatów, z sokami owocowymi, otwarcie na boku, pomarańczowy z nadzieniem wiśniowym,
malinowy z nadzieniem ananasowym, cytrynowy z nadzieniem jabłkowym, łatwe otwieranie

Wawel - Żelki jak smok owocowe z nadzieniem 100g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 114 g
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Może zawierać,
Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Może zawierać
Marka standaryzowana: Wawel
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe z nadzieniem (15%).
Marka: Wawel
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
1340 kJ/ 315 kcal
tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
węglowodany
72 g
w tym cukry
50 g
białko
5,1 g
sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, soki owocowe 1,3% z zagęszczonych
soków owocowych (ananas, cytryna, malina, pomarańcza, jabłko, wiśnia), naturalne aromaty, substancja żelująca: pektyny, koncentrat
czarnej marchwi, ekstrakty roślinne (kurkuma, pokrzywa, szpinak, papryka), substancja glazurująca: wosk carnauba, oleje roślinne
(kokosowy, canola)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez barwników i sztucznych aromatów, z sokami owocowymi, jabłkowy z nadzieniem malinowym, ananasowy z nadzieniem
pomarańczowym, wiśniowy z nadzieniem cytrynowym, łatwe otwieranie

Auchan-Musli owocowe z suszonymi owocami 300g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, SOJĘ, MLEKO, nasiona SEZAMU
Podmarka: Musli Fruit
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Porcję płatków zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musli - mieszanka płatków zbożowych z suszonymi owocami, siemieniem lnianym, kawałkami
kandyzowanego ananasa i pestkami dyni
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku częściowego zużycia opakowanie szczelnie zamknąć
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1553 kJ/ 369 Kcal
Tłuszcz
8,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,6 g
Węglowodany
59 g
- w tym cukry
26 g
Błonnik
9,5 g
Białko
8,7 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Płatki zbożowe 45% (JĘCZMIENNE pełnoziarniste, OWSIANE, PSZENNE pełnoziarniste), owoce suszone 40% (rodzynki
22%, kawałki słodzonych chipsów bananowych 6% (banany, olej kokosowy, cukier), moreli 3%, brzoskwiń 3%, mango 3%, mąka ryżowa),
siemię lniane 5%, kawałki kandyzowanego ananasa 4% (ananas, cukier, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), pestki dyni 3%, ziarna
słonecznika 3%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Musli owocowo-zbożowe 300g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, SOJĘ, MLEKO, nasiona SEZAMU

Warunki przechowywania: W przypadki częściowego zużycia opakowanie szczelnie zamknąć
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Porcję płatków zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musli – Mieszanka płatków zbożowych z suszonymi i kandyzowanymi owocami, kawałkami
słodzonych chipsów kokosowych, pestkami dyni, prażonymi orzechami laskowymi, migdałami i kawałkami orzeszków pekan
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1629 kJ/ 388 Kcal
Tłuszcz
11 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,4 g
Węglowodany
61 g
- w tym cukry
27 g
Błonnik
7,4 g
Białko
7,2 g
Sól
0,09 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Płatki zbożowe 45% [JĘCZMIENNE pełnoziarniste, OWSIANE, PSZENNE pełnoziarniste, JĘCZMIENNE pieczone
(JĘCZMIEŃ, cukier, sól, ekstrakt ze słodu JĘCZMIENNEGO, emulgator (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych)], owoce suszone
34% [rodzynki 20%, kawałki: suszonych chipsów bananowych 7% (banany, olej kokosowy, cukier), daktyli 7%, mąka ryżowa], owoce
kandyzowane 8% [kawałki ananasa 5% (ananas, cukier, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), kawałki papai 3% (papaja, cukier)],
kawałki słodzonych chipsów kokosowych 5% (kokos, cukier), pestki dyni 3%, prażone ORZECHY LASKOWE 2%, MIGDAŁY 2%,
kawałki ORZECHÓW PEKAN 1%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Musli z rodzynkami i orzechami laskowymi 350g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, MLEKO, SOJĘ, nasiona SEZAMU

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Porcję płatków zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musli - mieszanka płatków zbożowych z rodzynkami i orzechami laskowymi
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku częściowego spożycia opakowanie szczelnie zamknąć
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1583 kJ/ 376 Kcal
Tłuszcz
6,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
14 g
Błonnik
11 g
Białko
12 g
Sól
0,71 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Płatki zbożowe 78% [PSZENNE pieczone (PSZENICA, cukier, sól, ekstrakt ze słodu JĘCZMIENNEGO, emulgator (mono i
diglicerydy kwasów tłuszczowych)), OWSIANE], rodzynki 12%, serwatka (z MLEKA) w proszku, ORZECHY LASKOWE 5%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Musli tropikalne 350g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, MLEKO, SOJĘ, nasiona SEZAMU

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Porcję płatków zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musli - mieszanka płatków zbożowych z rodzynkami, kawałkami suszonych, słodzonych chipsów
bananowych, kawałkami kandyzowanej papai, kawałkami suszonych, słodzonych chipsów kokosowych i orzechami laskowymi
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku częściowego spożycia opakowanie szczelnie zamknąć
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1581 kJ/ 375 Kcal
Tłuszcz
6,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,2 g
Węglowodany
65 g
- w tym cukry
18 g
Błonnik
8,5 g
Białko
9,5 g
Sól
0,61 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Płatki zbożowe 70% [OWSIANE, PSZENNE pieczone (PSZENICA, cukier, sól, ekstrakt ze słodu JĘCZMIENNEGO,
emulgator (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych)), kukurydziane (łamane ziarno kukurydzy, cukier, sól, ekstrakt ze słodu
JĘCZMIENNEGO, emulgator (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych)) ], rodzynki 18,6%, kawałki suszonych słodzonych chipsów
bananowych 4,2% (banany, olej kokosowy, cukier), kawałki kandyzowanej papai 3% (papaja, cukier), kawałki suszonych słodzonych

chipsów kokosowych 2,4% (kokos, cukier), ORZECHY LASKOWE 1,8%

Przechowywanie i stosowanie

Astra - Klej Slimy DIY w płynie 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Klei papier i cienka tekturę. Idealny do prac kreatywnych i hobbystycznych. Przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Klej w płynie
Marka: Astra
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W przypadku spożycia kleju i wystąpienia niepokojących objawów, należy skontaktować się z
lekarzem. Zachować opakowanie
Przechowywanie: Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Boczek wieprzowy surowy wędzony. w kostkach 150 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Spożyć niezwłocznie po otwarciu opakowania. Pakowano w atmosferze ochronnej. Spożyć po obróbce cieplnej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boczek wieprzowy surowy, wędzony, w kostkach

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1286 kJ/ 311 Kcal
Białko
16 g
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
0,3 g
Sól
3,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Boczek wieprzowy 99% (pochodzenie UE), sól, substancja konserwująca: mleczan potasu, octan sodu, azotyn sodu, cukier,
przeciwutleniacz: askorbinian potasu

Przechowywanie i stosowanie

Storck- Nimm2 Śmiejżelki happies 130g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 130 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe wzbogacone witaminami
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1413 kJ/332 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
75,3 g
w tym cukry
52,1 g
Białko
6,5 g
Sól
0,10 g
Zawartość witamin na 100 g
Niacyna
15,6 mg
Witamina E
10,3 mg
Kwas pantotenowy
7,4 mg
Witamina B6
1,5 mg
Biotyna
50 µg
Witamina B12
2,2 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, żelatyna, sok owocowy (5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), kwas
(kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY), aromaty, niacyna, witamina E, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), kwas
pantotenowy, barwiący wyciąg z kurkumy, witamina B6, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli,

biały i żółty)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawierasok owocowy i witaminy, witaminy dla rodziny -> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy, Witamina B6, Biotyna,
Witamina B12

Auchan - Croissant Rogal z nadzieniem kakaowym i waniliowym 85 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY i produkty pochodne
Rozszerzona nazwa produktu: Rogalik z nadzieniem o smaku kakaowym i waniliowym
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Rumunii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Croissant z nadzieniem kakaowym i waniliowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1818 kJ/ 435 Kcal
Tłuszcz
25 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11,1 g
Węglowodany
46 g
- w tym cukry
15,1 g
Białko
5,7 g
Sól
0,73 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, margaryna [rafinowane tłuszcze roślinne (olej palmowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy) w zmiennych
proporcjach, woda, emulgatory (lecytyny z SOI, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu),
sól jodowana, kwas (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (kwas sorbowy), aromat, barwnik (karoteny], nadzienie o smaku
kakaowym 16% [cukier, olej palmowy, woda, syrop glukozowy, serwatka (z MLEKA) w proszku, MLEKO pełne w proszku, skrobia
modyfikowana kukurydziana, kakao w proszku 3,5%, emulgatory (lecytyny z SOI, polirycynooleinian poliglicerolu), substancja

konserwująca (sorbinian potasu), kwas (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma celulozowa), wanilina], nadzienie o smaku
waniliowym16% [cukier, woda, olej palmowy, syrop glukozowy, serwatka (z MLEKA) w proszku, MLEKO pełne w proszku, skrobia
modyfikowana kukurydziana, JAJA w proszku, emulgatory (lecytyny z SOI, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych), substancja
konserwująca (sorbinian potasu), kwas (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma celulozowa), aromat wanilii 0,1%], woda, syrop
glukozowy, olej słonecznikowy, cukier, drożdże, serwatka (z MLEKA) w proszku, sól jodowana, dekstroza, stabilizatory (mono i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, guma ksantanowa, stearoilomleczan sodu), wanilina, substancje konserwujące (propionian wapnia, kwas
sorbowy)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Croissant Rogal z nadzieniem kakaowym i orzechowym 85 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: produkt może zawierać: ORZECHY i produkty pochodne, JAJA

Rozszerzona nazwa produktu: Rogalik z nadzieniem o smaku kakaowym i orzechowym 32%
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Rumunii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Croissant z nadzieniem kakaowym i orzechowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
W 100 g
Wartość energetyczna
1793 kJ/ 429 Kcal
Tłuszcz
24,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone10,8 g
Węglowodany
45,5 g
- w tym cukry
13,8 g
Białko
5,9 g
Sól
0,79 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, nadzienie o smaku kakaowo - orzechowym 32% [cukier, olej palmowy, woda, syrop glukozowy, serwatka

(z MLEKA) w proszku, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH 6%, MLEKO pełne w proszku, skronibia modyfikowana kukurydziana,
kakao w proszku 3,5%, emulgatory (lecytyny z SOI, polirycynooleinian poliglicerolu), substancja konserwująca (sorbinian potasu), kwas
(kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma celulozowa), wanilina, aromat ORZECHÓW LASKOWYCH], margaryna [rafinowane
tłuszcze roślinne (olej palmowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy) w zmiennych proporcjach, woda, emulgatory (lecytyny z SOI, mono
i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), sól jodowana, kwas (kwas cytrynowy), substancja
konserwująca (kwas sorbowy), aromat, barwnik (karoteny], woda, syrop glukozowy, olej słonecznikowy, cukier, drożdże, serwatka (z
MLEKA) w proszku, sól jodowana, dekstroza, stabilizatory (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, guma ksantanowa,
stearoilomleczan sodu), wanilina, substancje konserwujące (propionian wapnia, kwas sorbowy)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Croissant Rogal z nadzieniem o smaku kakaowym i orzeszków ziemnych 85 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY i produkty pochodne, JAJA

Rozszerzona nazwa produktu: Rogalik z nadzieniem o smaku kakaowym i orzeszków ziemnych
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Rumunii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Croissant z nadzieniem o smaku kakaowym i orzeszków ziemnych
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1819 kJ/ 436 Kcal
Tłuszcz
25,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11,8 g
Węglowodany
44,5 g
- w tym cukry
14,14 g
Białko
21 g
Sól
0,6 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Mąka PSZENNA, margaryna [rafinowane tłuszcze roślinne (olej palmowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy) w zmiennych
proporcjach, woda, emulgatory (lecytyny z SOI, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu),
sól jodowana, kwas (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (kwas sorbowy), aromat, barwnik (karoteny], nadzienie o smaku
kakaowym 16% [cukier, olej palmowy, woda, syrop glukozowy, serwatka (z MLEKA) w proszku, MLEKO pełne w proszku, skrobia
modyfikowana kukurydziana, kakao w proszku 3,5%, emulgatory (lecytyny z SOI, polirycynooleinian poliglicerolu), substancja
konserwująca (sorbinian potasu), kwas (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma celulozowa), wanilina], nadzienie z
ORZESZKÓW ZIEMNYCH 16% [cukier, woda, olej palmowy, pasta z ORZECHÓW ZIEMNYCH 25%, syrop glukozowy, serwatka (z
MLEKA) w proszku, MLEKO pełne w proszku, skrobia modyfikowana kukurydziana, JAJA w proszku, emulgatory (lecytyny z SOI,
mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych), substancja konserwująca (sorbinian potasu), kwas (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca
(guma celulozowa)], woda, syrop glukozowy, olej słonecznikowy, cukier, drożdże, serwatka (z MLEKA) w proszku, sól jodowana,
dekstroza, stabilizatory (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, guma ksantanowa, stearoilomleczan sodu), wanilina, substancje
konserwujące (propionian wapnia, kwas sorbowy)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Croissant Rogal z nadzieniem o smaku waniliowym i truskawkowym 85 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY i produkty pochodne

Rozszerzona nazwa produktu: Rogalik z nadzieniem o smaku waniliowym i truskawkowym
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Rumunii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Croissant z nadzieniem o smaku waniliowym i truskawkowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1726 kJ/ 413 Kcal
Tłuszcz
20,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,5 g
Węglowodany
49,7 g
- w tym cukry
15,6 g
Białko
5,5 g
Sól
0,72 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, margaryna [rafinowane tłuszcze roślinne (olej palmowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy) w zmiennych
proporcjach, woda, emulgatory (lecytyny z SOI, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu),
sól jodowana, kwas (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (kwas sorbowy), aromat, barwnik (karoteny], nadzienie o smaku
waniliowym 16% [cukier, woda, olej palmowy, syrop glukozowy, serwatka (z MLEKA) w proszku, MLEKO pełne w proszku, skrobia
modyfikowana kukurydziana, JAJA w proszku, emulgatory (lecytyny z SOI, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych), substancja
konserwująca (sorbinian potasu), kwas (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma celulozowa) aromat (orzechów laskowych,
wanilii ], nadzienie o smaku truskawkowym 16% [syrop glukozowy, cukier, owoce (jabłko, truskawka 5%), woda, substancja utrzymująca
wilgoć (gliceryna), skrobia modyfikowana, stabilizator (celuloza), barwniki (antocyjany, karoteny), kwas (kwas cytrynowy), aromat,
substancja konserwująca (sorbinian potasu) przeciwutleniacz (kwas askorbinowy], woda, syrop glukozowy, olej słonecznikowy, cukier,
drożdże, serwatka (z MLEKA) w proszku, sól jodowana, dekstroza, stabilizatory (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, guma
ksantanowa, stearoilomleczan sodu), wanilina, substancje konserwujące (propionian wapnia, kwas sorbowy)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Croissant Rogal z nadzieniem o smaku waniliowym i wiśniowym 85 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY i produkty pochodne

Rozszerzona nazwa produktu: Rogalik z nadzieniem o smaku waniliowym i wiśniowym
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Rumunii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Croissant z nadzieniem o smaku waniliowym i wiśniowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1818 kJ/ 435 Kcal
Tłuszcz
25 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11,2 g
Węglowodany
45,6 g

- w tym cukry

15,2 g

Białko
Sól

5,7 g
0,76 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, margaryna [rafinowane tłuszcze roślinne (olej palmowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy) w zmiennych
proporcjach, woda, emulgatory (lecytyny z SOI, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu),
sól jodowana, kwas (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (kwas sorbowy), aromat, barwnik (karoteny], nadzienie o smaku
waniliowym 16% [cukier, woda, olej palmowy, syrop glukozowy, serwatka (z MLEKA) w proszku, MLEKO pełne w proszku, skrobia
modyfikowana kukurydziana, JAJA w proszku, emulgatory (lecytyny z SOI, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych), substancja
konserwująca (sorbinian potasu), kwas (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma celulozowa) aromat wanilii 0,1%], nadzienie o
smaku wiśniowym 16% [syrop glukozowy, cukier, owoce (jabłko, wiśnia 5%) w zmiennych proporcjach, woda, skrobia modyfikowana,
barwniki (antocyjany, błękit brylantowy FCF), kwas (kwas cytrynowy), stabilizator (celuloza), aromat, substancja konserwująca (sorbinian
potasu)], woda, syrop glukozowy, olej słonecznikowy, cukier, drożdże, serwatka (z MLEKA) w proszku, sól jodowana, dekstroza,
stabilizatory (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, guma ksantanowa, stearoilomleczan sodu), wanilina, substancje konserwujące
(propionian wapnia, kwas sorbowy)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Croissant Rogal z nadzieniem kakaowym 85 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: produkt może zawierać: ORZECHY i produkty pochodne

Rozszerzona nazwa produktu: Rogalik z nadzieniem o smaku kakaowym
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Rumunii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Croissant z nadzieniem kakaowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
1793 kJ/ 429 Kcal

Tłuszcz
24,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone10,8 g
Węglowodany
45,4 g
- w tym cukry
13,9 g
Białko
5,9 g
Sól
0,79 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, margaryna [rafinowane tłuszcze roślinne (olej palmowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy) w zmiennych
proporcjach, woda, emulgatory (lecytyny z SOI, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu),
sól jodowana, kwas (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (kwas sorbowy), aromat, barwnik (karoteny], nadzienie o smaku
kakaowym 16% [cukier, olej palmowy, woda, syrop glukozowy, serwatka (z MLEKA) w proszku, MLEKO pełne w proszku, skronibia
modyfikowana kukurydziana, kakao w proszku 5,25%, emulgatory (lecytyny z SOI, polirycynooleinian poliglicerolu), substancja
konserwująca (sorbinian potasu), kwas (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma celulozowa), wanilina], woda, syrop glukozowy,
olej słonecznikowy, cukier, drożdże, serwatka (z MLEKA) w proszku, sól jodowana, dekstroza, stabilizatory (mono i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, guma ksantanowa, stearoilomleczan sodu), wanilina, substancje konserwujące (propionian wapnia, kwas sorbowy)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Croissant Rogal z nadzieniem o smaku kakaowym i kokosowym 85 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY i produkty pochodne

Rozszerzona nazwa produktu: Rogalik z nadzieniem o smaku kakaowym i kokosowym
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Rumunii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Croissant z nadzieniem o smaku kakaowym i kokosowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
1842 kJ/ 441 Kcal

Tłuszcz
25,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11,4 g
Węglowodany
46 g
- w tym cukry
15,1 g
Białko
5,7 g
Sól
0,73 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, margaryna [rafinowane tłuszcze roślinne (olej palmowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy) w zmiennych
proporcjach, woda, emulgatory (lecytyny z SOI, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu),
sól jodowana, kwas (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (kwas sorbowy), aromat, barwnik (karoteny], nadzienie o smaku
kakaowym 16% [cukier, olej palmowy, woda, syrop glukozowy, serwatka (z MLEKA) w proszku, MLEKO pełne w proszku, skrobia
modyfikowana kukurydziana, kakao w proszku 3,5%, emulgatory (lecytyny z SOI, polirycynooleinian poliglicerolu), substancja
konserwująca (sorbinian potasu), kwas (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma celulozowa), wanilina], nadzienie o smaku
kokosowym 16% [cukier, woda, olej palmowy, syrop glukozowy, serwatka (z MLEKA) w proszku, MLEKO pełne w proszku, skrobia
modyfikowana kukurydziana, JAJA w proszku, emulgatory (lecytyny z SOI, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych), substancja
konserwująca (sorbinian potasu), kwas (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma celulozowa) aromat kokosowy 1%], woda,
syrop glukozowy, olej słonecznikowy, cukier, drożdże, serwatka (z MLEKA) w proszku, sól jodowana, dekstroza, stabilizatory (mono i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, guma ksantanowa, stearoilomleczan sodu), wanilina, substancje konserwujące (propionian wapnia, kwas
sorbowy)

Przechowywanie i stosowanie

Schweppes - Tonic napój gazowany 850 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Legendarny napój oparty o oryginalną formułę Jakoba Schweppe z 1783 roku. Produkowany z wykorzystaniem naturalnych aromatów i
prawdziwej chininy. Zachwyca swoją charakterystyczną goryczką, która w połączeniu z intensywnymi bąbelkami tworzy orzeźwiającą całość.

Marka standaryzowana: Schweppes
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Schweppes

Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na: 100 ml
Wartość energetyczna
152 kJ (36 kcal)
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
8,6 g
w tym cukry
8,6 g
Białko
0g
Sól
0g
Butelka 0,85 litrowa zawiera 4,25 porcji po 200 ml.
Wartość odżywcza na: 200 ml
*% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 304 kJ (71 kcal)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, kwas: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, aromat: chinina
Pozostale informacje: Zawiera chininę. Wyprodukowane za zgodą Schweppes International Limited.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: klasyczny, wytrawny

Schweppes - Napój gaz. o smaku imbirowym 0.85L.
Opis Produktu
Opis produktu: Wyrafinowany smak, który zachwyca nieprzerwanie od 1870 roku. Od pierwszej chwili fascynuje i orzeźwia dobrze
wyczuwalną, orientalną nutą. Wyważona słodycz wraz z cierpkawym smakiem imbiru sprawiają, że napój doskonale smakuje sam, jak i w
drinkach na bazie szlachetnych alkoholi.
Marka standaryzowana: Schweppes
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku imbirowym.
Marka: Schweppes

Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na: 100 ml
Wartość energetyczna
152 kJ (36 kcal)
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
8,8 g
w tym cukry
8,8 g
Białko
0g
Sól
0,02 g
Butelka 0,85 litrowa zawiera 4,25 porcji po 200 ml.
Wartość odżywcza na: 200 ml
*% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 305 kJ (72 kcal)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: cytrynian sodu, naturalne aromaty
imbirowe i inne aromaty naturalne, barwnik: karmel E150d
Pozostale informacje: Wyprodukowane za zgodą Schweppes International Limited.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: klasyczny, wytrawny

Dr. Pepper regular - Napój gazowany owocowy 0.85L.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Dr Pepper
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku owocowym. Zawiera cukier i substancje słodzące oraz kofeinę.
Marka: Dr Pepper
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera

Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
100 ml
Wartość energetyczna
119 kJ (28 kcal)
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
6,9 g
w tym cukry
6,8 g
Białko
0g
Sól
0,01 g
Butelka 0,9 litrowa zawiera 4,5 porcji po 200 ml.
200 ml
*% Referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych (8400 kJ / 2000 kcal). 238 kJ (56 kcal)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: karmel E150d, kwas: kwas fosforowy, aromaty, aromat: kofeina (0,01g na 100 ml
produktu), substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza
Pozostale informacje: Na 200 ml 238 kJ 56 kcal 3%*, Na 100 ml 119 kJ / 28 kcal, *% Referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych
(8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie

Alpro - Jogurt sojowy naturalny 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera

Opis produktu: Odkryj zupełnie nowe Alpro sojowe z kulturami bakterii jogurtowych, które produkujemy w 100% na bazie roślin. Alpro
sojowe zawiera żywe kultury bakterii jogurtowych, jest bogate w białko roślinne, stanowi źródło wapnia, a także witamin: D i B12. Nie
zawiera glutenu i laktozy. Może być wartościowym urozmaiceniem codziennych posiłków dla każdego. Dzięki niskiej zawartości kwasów
tłuszczowych nasyconych może być wykorzystany w diecie mającej na celu utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu we krwi.
Marka standaryzowana: Alpro
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj produkcji: Belgia
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Belgia

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Alpro
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1 do +25°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce w temperaturze do +7°C, nie
dłużej niż 5 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
212 kJ / 51 kcal
Tłuszcz w tym
2,3 g
- kwasy tłuszczowe nasycone
0,4 g
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone
0,5 g
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone
1,4 g
Węglowodany w tym
2,1 g
- cukry
2,1 g
Błonnik
1g
Białko
4g
Sól
0,25 g
Witaminy
-D
0,75 µg (15%*)
-E
0,00 (0%*)
-C
0,00 (0%*)
- Thiamin
0,00 (0%*)
- ryboflawina (B2)
0,00 (0%*)
- B12
0,38 µg (15%*)
Składniki mineralne
- wapń
120 mg (15%*)
*Referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłychLaktoza
0g
Sód
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, obłuszczone ziarno SOI (10,7%), cukier, cytrynian triwapniowy, stabilizator (pektyny), regulatory kwasowości
(cytryniany sodu, kwas cytrynowy), aromat, sól morska, przeciwutleniacze (mieszanina tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu
askorbinowego), witaminy (B12, D2), kultury JOGURTOWE (S. thermophilus, L. bulgaricus)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tortilla pszenna 240g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ

Opis produktu: Smacznie zawijaj!
Podmarka: Tortilla pszenna
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach otoczenia w opakowaniu szczelnie zabezpieczonym przed
dostaniem powietrza i światła, spożyć w ciągu 7 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Aby ułatwić oddzielanie się placków, przed otwarciem opakowania zalecamy wygiąć produkt w obie
strony, następnie obrócić o 90 stopni i powtórzyć czynność
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed spożyciem produkt można podgrzać: na patelni: tortillę podgrzewać na średnio nagrzanej patelni przez 10 sekund z
obu stron. W kuchence mikrofalowej: tortillę podgrzewać na średnim poziomie mocy (około 650 W) przez 5-15 sekund

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Placki pszenne tortilla
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w warunkach otoczenia. Chronić przed gwałtownymi zmianami
temperatury i bezpośrednim nasłonecznieniem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1249 kJ/ 296 Kcal
Tłuszcz
5,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
51 g
- w tym cukry
4,7 g
Białko
7,9 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA 60%, woda, olej rzepakowy, substancja utrzymująca wilgoć (gliceryna), mieszanka wypiekowa (glukoza, sól,
substancje spulchniające (difosforanny, węglany sodu), emulgator (mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator kwasowości (kwas
jabłkowy, kwas cytrynowy) stabilizator (guma ksantanowa), substancje konserwujące (propionian wapnia, sorbinian potasu))
Zawartosc opakowania: 4 sztuki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tortilla wieloziarnista pszenno - żytnia 240g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ

Opis produktu: Smacznie zawijaj!
Podmarka: Tortilla pszenno – żytnia wieloziarnista z nasionami lnu i czarnuszką
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach otoczenia w opakowaniu szczelnie zabezpieczonym przed
dostaniem powietrza i światła, spożyć w ciągu 7 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Aby ułatwić oddzielanie się placków, przed otwarciem opakowania zalecamy wygiąć produkt w obie
strony, następnie obrócić o 90 stopni i powtórzyć czynność
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed spożyciem produkt można podgrzać: na patelni: tortillę podgrzewać na średnio nagrzanej patelni przez 10 sekund z
obu stron. W kuchence mikrofalowej: tortillę podgrzewać na średnim poziomie mocy (około 650 W) przez 5-15 sekund

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Placki pszenno – żytnie wieloziarniste tortilla z dodatkiem nasion lnu i czarnuszki
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w warunkach otoczenia. Chronić przed gwałtownymi zmianami
temperatury i bezpośrednim nasłonecznieniem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1095 kJ/ 260 kcal
Tłuszcz
4,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
Węglowodany
41 g
- w tym cukry
6,3 g
Białko
8,4 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA 59%, woda, olej rzepakowy, substancja utrzymująca wilgoć (gliceryna), GLUTEN PSZENNY, siemię lniane

0,6%, czarnuszka 0,2%, mieszanka wypiekowa (glukoza, sól, substancje spulchniające (węglany sodu), emulgator (mono i diglicerydy
kwasów tłuszczowych), regulator kwasowości (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy) stabilizator (guma ksantanowa), substancje
KONSERWUJĄCE (propionian wapnia, sorbinian potasu))
Zawartosc opakowania: 4 sztuki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tortilla orkiszowa 240g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ

Opis produktu: Smacznie zawijaj!
Podmarka: Tortilla pszenna, orkiszowa
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach otoczenia w opakowaniu szczelnie zabezpieczonym przed
dostaniem powietrza i światła, spożyć w ciągu 7 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Aby ułatwić oddzielanie się placków, przed otwarciem opakowania zalecamy wygiąć produkt w obie
strony, następnie obrócić o 90 stopni i powtórzyć czynność
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed spożyciem produkt można podgrzać: na patelni: tortillę podgrzewać na średnio nagrzanej patelni przez 10 sekund z
obu stron. W kuchence mikrofalowej: tortillę podgrzewać na średnim poziomie mocy (około 650 W) przez 5-15 sekund

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Placki pszenno - orkiszowe tortilla
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w warunkach otoczenia. Chronić przed gwałtownymi zmianami
temperatury i bezpośrednim nasłonecznieniem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1164 kJ/ 276 Kcal
Tłuszcz
5,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
43 g
- w tym cukry
3,6 g
Białko
9,3 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA 38%, mąka ORKISZOWA pełnoziarnista 19%, woda, olej rzepakowy, substancja utrzymująca wilgoć
(gliceryna), gluten PSZENNY, mieszanka wypiekowa (glukoza, sól, substancje spulchniające (węglany sodu), emulgator (mono i diglicerydy
kwasów tłuszczowych), regulator kwasowości (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy) stabilizatory (guma celulozowa, guma ksantanowa),
substancje konserwujące (propionian wapnia, sorbinian potasu))
Zawartosc opakowania: 4 sztuki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tortilla szpinakowa 240g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GORCZYCĘ

Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Aby ułatwić oddzielanie się placków, przed otwarciem opakowania zalecamy wygiąć produkt w obie strony, następnie
obrócić o 90 stopni i powtórzyć czynność.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tortilla pszenna o smaku szpinakowym
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w warunkach otoczenia. Chronić przed gwałtownymi zmianami
temperatury i bezpośrednim nasłonecznieniem. Po otwarciu przechowywać w warunkach otoczenia w opakowaniu szczelnie
zabezpieczonym przez dostępem powietrza i światła. Spożyć w ciągu 7 dni.
Wartości odżywcze
W 100 g
Wartość energetyczna
1231 kJ/ 291 kcal
Tłuszcz
5,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
4g
Białko
8,4 g

Sól

1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 58%, woda, olej rzepakowy, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, szpinak w proszku 1,7%, mieszanka
wypiekowa: glukoza, sól, substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
regulatory kwasowości: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, stabilizator: guma ksantanowa, substancje KONSERWUJĄCE: propionian
wapnia, sorbinian potasu, barwnik: kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin
Zawartosc opakowania: 4 szt.
Przygotowanie i stosowanie: Przed spożyciem produkt można podgrzać: NA PATELNI: tortillę podgrzewać na średnio nagrzanej patelni
przez 10 sek. z obu stron. W KUCHENCE MIKROFALOWEJ: tortillę podgrzewać na średnim poziomie mocy (ok. 650 W) przez 5 - 15
sekund.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tortilla pomidorowa 240g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GORCZYCĘ

Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Aby ułatwić oddzielanie się placków, przed otwarciem opakowania zalecamy wygiąć produkt w obie strony, następnie
obrócić o 90 stopni i powtórzyć czynność.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tortilla pszenna o smaku pomidorowym
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w warunkach otoczenia. Chronić przed gwałtownymi zmianami
temperatury i bezpośrednim nasłonecznieniem. Po otwarciu przechowywać w warunkach otoczenia w opakowaniu szczelnie
zabezpieczonym przez dostępem powietrza i światła. Spożyć w ciągu 7 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1230 kJ/ 292 kcal
Tłuszcz
5,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g

Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól

49 g
4,1 g
8,2 g
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 58%, woda, olej rzepakowy, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, pomidory w proszku 1,7%, mieszanka
wypiekowa: glukoza, sól, substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
regulatory kwasowości: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, stabilizator: guma ksantanowa, substancje KONSERWUJĄCE: propionian
wapnia, sorbinian potasu, naturalny środek aromatyzujący, koncentrat soku z BURAKA
Zawartosc opakowania: 4 szt.
Przygotowanie i stosowanie: Przed spożyciem produkt można podgrzać: NA PATELNI: tortillę podgrzewać na średnio nagrzanej patelni
przez 10 sek. z obu stron. W KUCHENCE MIKROFALOWEJ: tortillę podgrzewać na średnim poziomie mocy (ok. 650 W) przez 5 - 15
sekund.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Jan Niezbędny - Folia aluminiowa 30 m
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 269 g
Marka standaryzowana: Jan Niezbędny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Folia aluminiowa
Marka: Jan Niezbędny

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Folii nie należy używać do pakowania i przechowywania produktów spożywczych o charakterze kwaśnym.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gruba i wytrzymała

Auchan - Tost pszenny 500g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, SOJĘ, MLEKO, NASIONA SEZAMU
Opis produktu: Idealny początek dnia! Śniadaniowy niezbędnik! Bez konserwantów, bez polepszaczy, z naturalnym zakwasem, niepasteryzowany

Informacje dot stylu zycia: Bez substancji konserwujących. Bez polepszaczy. Z zakwasem pszennym
Rozszerzona nazwa produktu: Chleb tostowy pszenny, krojony, pasteryzowany
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tost pszenny
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i w suchym miejscu. po każdym użyciu
zamknąć opakowanie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1145 kJ/ 271 Kcal
Tłuszcz
4,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
48 g
- w tym cukry
4,8 g
Błonnik
3,5 g
Białko
8,3 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA 71% (pochodzenie UE), woda, olej rzepakowy, drożdże, cukier, sól, ocet spirytusowy

Przechowywanie i stosowanie

Wilkinson Sword - Golarka Extra 2 Precision 10+5 gratis 10+5
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 102 g

Opis produktu: Wilkinson Sword Extra Essential 2 Precision Jednorazowe maszynki do golenia. Maszynka jednorazowa z mechanizmem
czyszczącym ostrza i gumowaną rączką. - System usuwania zarostu spomiędzy ostrzy zapewnia wygodne czyszczenie ostrzy. - 2 ostrza
zapewniają dokładne golenie. - Wąska główka dociera do najbardziej niedostępnych miejsc. - Lekka, gumowana rączka zapewnia stabilny i
pewny chwyt. - Rączka wykonana w 65 % z plastiku z recyklingu.
Marka standaryzowana: Wilkinson Sword
Podmarka: Extra Essential 2

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Wilkinson Sword

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Wilkinson Sword - Golarka extra 2 sensitive do skóry wrażliwej 10+5
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 106 g
Opis produktu: Wilkinson Sword Extra Essential 2 Sensitive Jednorazowe maszynki do golenia. Maszynka jednorazowa z mechanizmem czyszczącym ostrza i
gumowaną rączką. - System usuwania zarostu spomiędzy ostrzy zapewnia wygodne czyszczenie ostrzy. - 2 ostrza zapewniają dokładne golenie. - Pasek
nawilżający z aloesem minimalizuje podrażnienia skóry. - Wąska główka dociera do najbardziej niedostępnych miejsc. - Lekka, gumowana rączka zapewnia
stabilny i pewny chwyt. - Rączka wykonana w 65 % z plastiku z recyklingu.

Marka standaryzowana: Wilkinson Sword

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Wilkinson Sword

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, PEG-100, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Maltodextrin, Cyclodextrin, Tocopherol

Przechowywanie i stosowanie

Wilkinson Sword - Golarka dla kobiet extra 2 beauty 10+5
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 103 g

Opis produktu: Wilkinson Sword Extra2 Essentials Jednorazowe maszynki do golenia. Maszynka jednorazowa z mechanizmem
czyszczącym ostrza i gumowaną rączką. - System usuwania zarostu spomiędzy ostrzy zapewnia wygodne czyszczenie ostrzy. - 2 ostrza
zapewniają dokładne golenie. - Pasek nawilżający z aloesem minimalizuje podrażnienia skóry. - Wąska główka dociera do najbardziej
niedostępnych miejsc. - Lekka, gumowana raczka zapewnia stabilny i pewny chwyt. - Rączka wykonana w 65 % z plastiku z recyklingu.
Marka standaryzowana: Wilkinson Sword

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Wilkinson Sword

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, PEG-100, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Maltodextrin, Cyclodextrin, Tocopherol

Przechowywanie i stosowanie

AEC - Worki na psie odchody 3x20szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Związywane

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki na psie odchody

Marka: AEC

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 3 rolki po 20 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Kinder - Mleczna kanapka 5 - pak 140g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Kinder
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7
Uzytkowanie i przechowywanie: Przechowywać w lodówce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biszkopt z mlecznym nadzieniem (64,5%).
Marka: Kinder
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać tylko w lodówce 0°C +7°C Max.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia)
1759 kJ / 422 kcal
Tłuszcz
27,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
16,6 g
Węglowodany
34,0 g
w tym cukry
29,5 g
Białko
7,9 g
Sól
0,610 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) sztuka (28 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO (40%), olej palmowy, cukier, mąka PSZENNA (10%), MLEKO odtłuszczone w proszku (9%), miód
(5%), MASŁO odwodnione, JAJA w proszku, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, otręby PSZENNE drobne, substancje
spulchniające (difosforan disodowy, wodorowęglan sodu, węglan amonu), emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromaty,
sól
Zawartosc opakowania: 5 szt.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: w multipaku taniej*, nie zawiera substancji konserwujących i barwników, *na podstawie ceny najmniejszego opakowania produktu
według cennika Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.

Oshee - Napój izotoniczny niegazowany o smaku grejpfrutowym 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 798 g
Opis produktu: Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych i pomagają utrzymać
wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku grejpfrutowym z dodatkiem witamin. Zawiera cukier i
substancje słodzące.
Marka: Oshee
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
101 kJ/24 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
5,7 g
w tym cukry
4,0 g
Białko
0g
Sól
0,12 g
Witaminy
Niacyna (B3)
1,2 mg (7,5%*)
Witamina E
0,9 mg (7,5%*)
Kwas pantotenowy (B5)
0,45 mg (7,5%*)
Witamina B6
0,105 mg (7,5%*)
Biotyna (B7)
3,75 µg (7,5%*)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej750 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potsu, naturalny
aromat, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej,
substancje słodzące: aspartam i acesulfam K, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6 i
biotyna)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Informacje o dodatkach: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć. Spożyć
bezpośrednio po otwarciu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez barwników, bez sztucznych aromatów, witaminy B3, B7, kwas pantotenowy (wit. B5), witaminy B6, E
Dodatkowe informacje: Oshee. Oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Łączy nas piłka. #oshee. www.oshee.eu.

Oshee - Napój izotoniczny Multifruit 750ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 798 g
Opis produktu: Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych i pomagają utrzymać
wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku wieloowocowym z dodatkiem witamin. Zawiera cukier i
substancje słodzące.
Marka: Oshee
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
101 kJ/24 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
5,7 g
w tym cukry
4,0 g
Białko
0g
Sól
0,12 g
Witaminy
Niacyna (B3)
1,2 mg (7,5%*)
Witamina E
0,9 mg (7,5%*)
Kwas pantotenowy (B5)
0,45 mg (7,5%*)
Witamina B6
0,105 mg (7,5%*)
Biotyna (B7)
3,75 µg (7,5%*)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej750 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potasu,

aromaty, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej,
substancje słodzące: aspartam i acesulfam K, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6 i
biotyna), barwnik: błękit brylantowy FCF
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć. Spożyć
bezpośrednio po otwarciu.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: #oshee. www.oshee.eu. kupuj: www.osheeshop.eu.

Oshee - Napój izotoniczny niegazowany o smaku cytrynowym 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 802 g
Opis produktu: Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych i pomagają utrzymać
wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku cytrynowym z dodatkiem witamin. Zawiera cukier i substancje
słodzące.
Marka: Oshee
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Napój izotoniczny niegazowany o smaku cytrynowym z dodatkiem witamin.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól

w 100 ml
101 kJ/24 kcal
0g
0g
5,7 g
4,0 g
0g
0,12 g

Witaminy
Niacyna (B3)
1,2 mg (7,5%*)
Witamina B6
0,105 mg (7,5%*)
Biotyna (B7)
3,75 µg (7,5%*)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej750 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potasu,
aromaty, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej,
substancje słodzące: aspartam i acesulfam K, barwnik: żółcień chinolinowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u
dzieci, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina B6 i biotyna)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć. Spożyć
bezpośrednio po otwarciu. ,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: #oshee. www.oshee.eu. kupuj online: osheeshop.eu.

Ser Mozarella* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ser w kawałku - mozzarella , to produkt znany wielbicielom pizzy w Polsce i wielu krajach Europy. Ten włoski ser z
Mlekpolu ceniony jest przez szefów kuchni ze względu na świetne właściwości topnienia i charakterystyczne „ciągnięcie się”
Pochodzenie: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Mozarella w kawałku
Marka: Grajewo
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do 6 stopni C
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1222 kj/ 294 kcal

Tłuszcz

22 g

Tłuszcze nasycone
Węglowodany
Cukier
Białko
Sól

14 g
0g
0g
24 g
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO ,sól,kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Bułka słonecznikowa 70g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać JAJA, MLEKO (ŁĄCZNIE Z LAKTOZA), ORZECHY SEZAM I SOJĘ
Opis produktu: Połączenie tradycyjnego pieczywa wraz z ziarnami słonecznika, idealnie nada się do połączenia z innymi posiłkami.
Posiada wysokie wartości odżywcze, dzięki dużej ilości ziaren słonecznika. Bułka ma chrupiącą skórkę i pozostaje dłużej świeża
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka słonecznikowa
Marka: Pieczywo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100g
1357 kj / 324 kcal
8,1 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
2,5 g
Białko
11 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, słonecznik 16%, woda, mąka ŻYTNIA, słód JĘCZMIENNY, sól, drożdże, przyprawy,środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Dan Cake - Gofry 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 254 g

Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Łubin - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Dan Cake
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Niemczech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gofry.
Marka: Dan Cake
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym, chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
2113 kJ / 507 kcal
Tłuszcz
33 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,2 g
Węglowodany
46 g

w tym cukry
Białko
Sól

24 g
7,7 g
0,58 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 32% JAJA, cukier, MĄKA PSZENNA, olej rzepakowy, tłuszcz palmowy*, substancje utrzymujące wilgoć: sorbitole, glicerol,
MĄKA Z ŁUBINU, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny, sól, regulator kwasowości: octany sodu, substancja
spulchniająca: węglany amonu, naturalny aromat, (*certyfikowany olej palmowy)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: chrupiące na ciepło

Dakri - Bułki pszenne o kształcie zbliżonym do litery U 360g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, JAJA, NASIONA SEZAMU, ORZECHY WŁOSKIE
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć w ciągu 24 godzin po otwarciu opakowania jednostkowego
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Bułeczki wyjąć z opakowania i włożyć ulubione dodatki, np. parówka, gyros, żółty ser. Piec w piekarniku nagrzanym do
temperatury 220'C do utrzymania złotobrązowego koloru lub podgrzewać w kuchence mikrofalowej o mocy 400W przez półtorej minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułki "U". Pieczywo pszenne o kształcie zbliżonym do litery "U"
Marka: Dakri
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 15'C do 25'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1432 kJ/ 339 Kcal
Tłuszcz
6,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,4 g
Węglowodany
60 g
- w tym cukry
5,7 g

Białko

9,6 g

Sól

1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA (70%), mieszanka wypiekowa (oleje roślinne: rzepakowy, kokosowy, cukier, glukoza ( z PSZENICY),
SERWATKA w proszku ( z MLEKA), syrop glukozowy ( z PSZENICY), mąka z fasoli, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym, mąka ryżowa, białka
MLEKA, mąka ze słodu JĘCZMIENNEGO), olej rzepakowy, woda, drożdże, sól, cukier
Zawartosc opakowania: 8 szt. ( 8x45 g )

Przechowywanie i stosowanie

Dakri - Bułka ciabatta 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Żyto - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Orzechy
włoskie - Może zawierać, Pszenica - Zawiera

Marka standaryzowana: Dakri
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 15, Maks. temp. °C - 25
Przygotowanie: Grillować. Kontakt grill: ciabattę przekroić wzdłuż na pół lub pokroić na kromki o grubości 2-3 cm. Kontakt grill rozgrzać
do temperatury 250°C, ułożyć kromki na ruszcie i podgrzewać przez 1 minutę. Przed spożyciem wystudzić w temperaturze otoczenia. Od
temperatury otoczenia. Piec w piekarniku. Wypiek w piekarniku: ciabattę wyjąć z opakowania i ułożyć na blaszce do pieczenia. Piec w
piekarniku uprzednio nagrzanym do temperatury 250°C przez 2-5 minut do uzyskania złotobrązowego koloru. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo pszenne typu ciabattowego z dodatkiem mąki żytniej.
Marka: Dakri
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 15°C do 25°C. Spożyć w ciągu 24 godzin po otwarciu
opakowania.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g produktu
1252 kJ / 296 kcal

Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,3 g
Węglowodany
59 g
w tym cukry
1,0 g
Białko
9,8 g
Sól
1,8 g
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). w porcji 50 g produktu
Opakowanie zawiera 5 porcji.
626 kJ / 148 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA (65%), woda, mąka ŻYTNIA (11%), gluten PSZENNY, sól, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO (słód
JĘCZMIENNY, woda), drożdże, substancja konserwująca: kwas sorbowy
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dopiecz w domu aż się zarumieni!

Auchan - Plastry foliowe do cięcia opakowanie
Opis Produktu
Opis produktu: 1m x 6 cm.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Egipcie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Plastry foliowe do cięcia
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wyrób medyczny jednorazowego użytku.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - 24 plastry mikroporowate 3 rozmiary, 1 opakowanie
Opis Produktu
Opis produktu: 3 rozmiary. Bardzo łagodne. Pozwalają skórze oddychać. Wyrób medyczny jednorazowego użytku

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 24 plastry mikroporowate
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 szt. 16x57mm, 14 szt. 19x72mm, 4 szt. 25x72 mm

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - 10 plastrów do cięcia 10 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Rozciągliwy materiał dostosowany, do miejsc przegubowych
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Egipcie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 10 plastrów do cięcia

Marka: Auchan
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 plastrów
Informacje o dodatkach: Wyrób medyczny jednorazowego użytku

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - 50 plastrów różnych rozmiarów opakowanie
Opis Produktu
Opis produktu: 4rozmiary. Wodoodporne. Folia. Wyrób medyczny jednorazowego użytku,

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 50 plastrów różnych rozmiarów

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Zawartosc opakowania: 10szt okrągłych 25 mm średnicy, 10 x 9x38 mmm, 10 szt 16x57m, 20szt. 25x72mm

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Taśma mikroporowata sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Skóra wrażliwa, do odrywania palcami, 5m x 2,5 cm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Egipcie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Taśma mikroporowata
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wyrób medyczny jednorazowego użytku
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Balviten - Makaron świderki bezglutenowy 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 274 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-048-099

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Balviten
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron świderki.
Marka: Balviten
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
1550 kJ
wartość energetyczna
370 kcal
tłuszcz:
1,0 g
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe0,6 g
węglowodany:
87 g
- w tym cukry
<0,1 g
błonnik
2,1 g
białko
0,72 g
sól:
0,48 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, woda, mąka ryżowa, izolat białka grochowego, sól, emulgator: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
substancja zagęszczająca: E464, regulator kwasowości: E575, barwnik: beta karoten, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie
Informacje dot stylu zycia cd: Opracowane specjalnie dla osób nietolerujących glutenu.

Henglein - Ciasto kruche 350g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 371 g
Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera, Mleko - Zawiera
Opis produktu: Świeże ciasto kruche Henglein nadaje się do wykonania:. - spodów do ciast i torcików owocowych, - chrupiących spodów
do ciast, tart, serników, - keksów lub placków idealnych na świąteczne wypieki oraz wielu innych, - ciasto nadaje się idealnie na szarlotkę
(wtedy do wypieku niezbędne są dwa opakowania: jedno opakowanie na spód, drugie na górę).
Marka standaryzowana: Henglein
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Niemczech
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto kruche. Produkt garmażeryjny chłodzony.
Marka: Henglein
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać szczelnie zamknięte w lodówce oraz
spożyć w ciągu 1-2 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1703 kJ/407 kcal
Tłuszcz
20,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone10,0 g
Węglowodany
47,1 g
w tym cukry
11,9 g
Białko
5,2 g
Sól
0,41 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, tłuszcz palmowy, cukier, MASŁO, olej rzepakowy, alkohol etylowy, substancje spulchniające: E 450,
E 500, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Przygotowanie i stosowanie: Ciasto kruche na 10 min przed użyciem wyjąć z lodówki,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: smak domowej kuchni, na papierze do pieczenia w prostokątnym formacie

Bella - Pieluchy Happy 5 (12-25kg) 58 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2042 g
Opis produktu: Nowoczesna konstrukcja zapewnia doskonałą chłonność i wysoki komfort użytkowania pieluszki. Wyrób posiada
świadectwo PZH. Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4552.
Marka standaryzowana: Bella Baby Happy
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Polska. Europa.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieluchy Big Pack Junior 5 (12-25 kg)
Marka: Bella Baby Happy

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Wyrób jednorazowego użytku,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Instytut Matki i Dziecka - pozytywna opinia

Drobimex - Pasztet francuski classci 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 164 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-021-014
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Drobimex
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt bezglutenowy z surowców drobiowych, parzony w osłonce niejadalnej
Marka: Drobimex
Przechowywanie: Temperatura przechowywania od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
657 kJ (158 kcal)
tłuszcz
11 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4 g
węglowodany
2,7 g
w tym cukry
0,5 g
białko
12 g
sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: wątroba z kurcząt (28%), mięso z kurcząt (21%), woda, tłuszcz indyczy, mięso z indyka (8%), sól, białko SOJOWE, skrobia
modyfikowana kukurydziana, stabilizator: cytryniany sodu, aromaty, LAKTOZA (Z MLEKA), SERWATKA (Z MLEKA),
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja konserwująca: azotyn sodu

Przechowywanie i stosowanie

Oyakata - Danie w kubku japoński klasyczny 93g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY, JAJA, RYBY, SELER,
GORCZYCĘ, SEZAM

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Otwórz wieczko kubka i oderwij platynkę, wyjmij saszetkę z przyprawą. Zalej makaron 280 ml wrzącej wody (d miejsca
wskazanego na opakowaniu). Przykryj kubek wieczkiem plastikowym i pozostaw na 3 minuty. Odlej wodę przez otwory w wieczku,
odkryj wieczko. Dodaj sos, dokładnie wymieszaj i gotowe!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron Japoński klasyczny - Danie instant z sosem, o smaku przypraw korzennych
Marka: Oyakata
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
991 kJ/ 237 Kcal
Tłuszcz
11,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5 g
Węglowodany
29,1 g
- w tym cukry
2g
Białko
4,2 g
Sól
1,07 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Makaron typu nudle 79% (mąka PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, sól, substancje spulchniające (węglan sodu,
węglany potasu). Sos w płynie 17% (sos SOJOWY (woda, SOJA, PSZENICA, sól), olej słonecznikowy, sos SOJOWY w proszku (SOJA,
PSZENICA, maltodekstryna, sól), barwnik (E150a), wzmacniacze smaku (E621, E635), cukier karmelizowany, ocet winny jabłkowy w
proszku (ocet jabłkowy, maltodekstryna), przyprawy (imbir 0,4%, goździk 0,26%, chili, cynamon 0,25%), aromat, czosnek, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy, EKSTRAKT drożdżowy, cebula, garnisz 4% (marchewka, kapusta, por)

Przechowywanie i stosowanie

Oyakata-Danie w kubku kurczak teryaki w stylu jap. 96g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 128 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Może zawierać,
MLEKO - Zawiera, MIĘCZAKI - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera,
DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Oyakata
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie instant z sosem i makaronem typu noodle - o smaku kurczaka teriyaki
Marka: OYAKATA
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu: w 100 g:
Energia:
1014 kJ / 242 kcal
Tłuszcz:
11 g
w tym kwasy nasycone:
4,7 g
Węglowodany:
30 g
w tym cukry:
4,1 g
Białko:
4,9 g
Sól:
1,8 g
Opakowanie zawiera 1 porcję (180 g produktu po przygotowaniu). Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu: w 1 porcji (180 g):

Zdrowie i styl życia
Skladniki: makaron typu noodle 76,5% [mąka PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, sól, substancje spulchniające: węglany
sodu, węglany potasu], sos w płynie 20% [sos SOJOWY 41% (woda, SOJA, PSZENICA, sól), olej słonecznikowy, melasa trzcinowa i
płynny cukier inwertowany, cukier, wzmacniacze smaku: E621, E635; czosnek prażony, aromaty (zawierają MLEKO), imbir, EKSTRAKT
drożdżowy, cukier karmelizowany, cebula,regulator kwasowości: kwas cytrynowy], marchew, mięso kurczaka w kawałkach 0,7%, kapusta,
szczypior
Pozostale informacje: RSPO - Round Table on Sustainable Palm Oil - Mixed, 4-0284-12-100-00
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Otwórz wieczko kubka i oderwij platynkę, wyjmij saszetkę z przyprawą. Zalej

makaron 280 ml wrzącej wody (do miejsca wskazanego na opakowaniu). 2. Przykryj kubek wieczkiem plastikowym i pozostaw na 3
minuty. 3. Odlej wodę przez otwory w wieczku, odkryj wieczko. 4. Dodaj sos, dokładnie wymieszaj i gotowe!,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.oyakata.com.pl.

Oyakata - Ddanie instant japońska wołowina wasabi 93g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 118 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Może zawierać, MLEKO
- Zawiera, MIĘCZAKI - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera, DWUTLENEK
SIARKI / siarczyny - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Oyakata
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie instant z sosem i makaronem typu noodle - o smaku wołowiny wasabi
Marka: OYAKATA
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu: w 100 g:
Energia:
1017 kJ / 243 kcal
Tłuszcz:
13 g
w tym kwasy nasycone:
5,8 g
Węglowodany:
26 g
w tym cukry:
2,2 g
Białko:
4,7 g
Sól:
1,6 g
Opakowanie zawiera 1 porcję (180 g produktu po przygotowaniu). Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu: w 1 porcji (180 g):

Zdrowie i styl życia

Skladniki: makaron typu noodle 79% [mąka PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, sól, substancje spulchniające: węglany
sodu, węglany potasu], sos w płynie 19 % [sos SOJOWY (woda, SOJA, PSZENICA, sól), olej słonecznikowy, cukier, wzmacniacze smaku:
E621, E635; przyprawy: chrzan, imbir, pieprz czarny, ziele angielskie, aromaty, cebula, LAKTOZA z MLEKA, EKSTRAKT drożdżowy,
regulator kwasowości: kwas MLEKOWY; przyprawa warzywna (warzywa: cebula, marchewka, SELER: olej słonecznikowy, cebula, cukier,
skrobia kukurydziana, sól, czosnek, pieprz czarny)], szczypior, marchew, mięso wołowe w kawałkach 0,7%
Pozostale informacje: RSPO - Round Table on Sustainable Palm Oil - Mixed, 4-0284-12-100-00,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Otwórz wieczko kubka i oderwij platynkę, wyjmij saszetkę z przyprawą. Zalej
makaron 280 ml wrzącej wody (do miejsca wskazanego na opakowaniu). 2. Przykryj kubek wieczkiem plastikowym i pozostaw na 3
minuty. 3. Odlej wodę przez otwory w wieczku, odkryj wieczko. 4. Dodaj sos, dokładnie wymieszaj i gotowe!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pikantne
Dodatkowe informacje: www.oyakata.com.pl.

Auchan - Boczek wieprzowy wędzony* - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), SELER i GORCZYCĘ
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boczek wieprzowy, wędzony
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1271 kJ/ 307 Kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,5 g
Węglowodany
1g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
15 g
Sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Boczek wieprzowy 96%, sól, glukoza, stabilizatory (trifosforany, polifosforany), regulator kwasowości (MLECZAN sodu),
przeciwutleniacz (izoaskorbinian sodu), aromat dymu wędzarniczego, substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Boczek wieprzowy bez kości ze skórą. wędzony. Parzony* - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), SELER i GORCZYCĘ

Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boczek wieprzowy bez kości ze skórą, wędzony, parzony
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1237 kJ/ 299 Kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
1g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
13 g
Sól
2,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Boczek wieprzowy 96%, sól, stabilizatory (trifosforany), glukoza, BIAŁKO wieprzowe, przeciwutleniacz (izoaskorbinian
sodu), maltodekstryna, aromat dymu wędzarniczego, substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Fantasia - Danone. Jogurt kremowy i kulki w czekoladzie 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 108 g

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Danone Fantasia z kulkami w czekoladzie to kremowy jogurt w dwufazowym kubeczku. Może być wspaniałą przekąską
dla każdego, kto czasem potrzebuje chwili przerwy i wyjątkowego momentu przyjemności. Danone Fantasia pomoże Ci oderwać się na
chwilę od codziennych obowiązków. Zdecyduj, kiedy i jak ją zjesz - wymieszaj jogurt z chrupiącymi kulkami w czekoladzie lub zjedz je
osobno. Tak, jak lubisz najbardziej. To czas tylko dla Ciebie - sięgnij po swój ulubiony smak Danone Fantasia i ciesz się przyjemnością,
kiedy tylko zechcesz. . Poznaj też Danone Fantasia z innymi dodatkami!. Moja Fantasia. Moja chwila.
Marka standaryzowana: Fantasia
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt kremowy z 9% zbożowych kulek w czekoladzie (6,7%).
Marka: Fantasia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +2 °C do +6 °C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Energia
624 kJ / 149 kcal
Tłuszcz
8,3 g
w tym kwasy nasycone
5,3 g
Węglowodany
15,6 g
w tym cukry
13,9 g
Białko
3,1 g
Sól
0,14 g
Kubek zawiera 1 porcję produktu równą 100 g.
w porcji 100 g:
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 624 kJ / 149 kcal (7%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: JOGURT [MLEKO, ŚMIETANKA, cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH],
ZBOŻOWE kulki w czekoladzie: [cukier, mąka ryżowa 1,5%, tłuszcz KAKAOWY, pełne MLEKO w proszku, miazga KAKAOWA, mąka
PSZENNA, słodka SERWATKA w proszku (z MLEKA), substancja glazurująca: guma arabska; LAKTOZA (z MLEKA), otręby
PSZENNE, emulgator: LECYTYNY (SOJA, słonecznik); naturalny aromat waniliowy, słód JĘCZMIENNY, sól, substancja spulchniająca:
węglan wapnia; aromat]
Pozostale informacje: 100 g 624 kJ 149 kcal 7%*, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
100 g e (91 g jogurt + 9 g kulki),

Przechowywanie i stosowanie

Mój Ulubiony - Serek kanapkowy naturalny 200g
Opis Produktu
Opis produktu: Mój Ulubiony to naturalny twarożek uzyskany dzięki najnowszej technologii, pozwalającej na zachowane najcenniejszych składników mleka

Informacje dot stylu zycia: Twarożek jest bogaty w białka, wapń i witaminy z grupy B
Podmarka: Mój Ulubiony
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twarożek kanapkowo, sernikowy
Marka: Wieluń
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1127kJ/273kcal
Tłuszcz
26 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
3,7 g
- w tym cukry
3,7 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: ŚMIETANKA, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ
Pozostale informacje: W swoim składzie nie zawiera dodatków smakowych, dzięki czemu jest doskonałą bazą do przygotowania różnego
rodzaju past, sałatek, sosów i dipów

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio majonez z musztardą dijon 250ml.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 1 miesiąca

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: BIO Majonez z musztardą Dijon
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
3014 kJ/ 733 Kcal
Tłuszcz
80 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,4 g
Węglowodany
1,9 g
- w tym cukry
1,7 g
Białko
1,3 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Żółtka JAJA*, woda, musztarda Dijon* 3,1% (ocet jabłkowy, kazeina (z MLEKA), nasiona GORCZYCY*, woda, sól,
regulator kwasowości (kas cytrynowy)), ocet spirytusowy*, cukier trzcinowy*, sól, naturalny aromat gorczycy, naturalny aromat,
substancja zagęszczająca (guma ksantanowa)
Sklad produktu: * Składniki rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Stork - Śmiejżelki owocowe wzbogacone witaminami 180 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 183 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe wzbogacone witaminami
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1414 kJ/333 kcal
Tłuszcz
<0,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,2 g
Węglowodany
75,4 g
w tym cukry
52,1 g
Białko
6,5 g
Sól
0,10 g
Zawartość witamin na 100 g
Niacyna
15,6 mg
Witamina E
10,3 mg
Kwas pantotenowy
7,4 mg
Witamina B6
1,5 mg
Biotyna
50 µg
Witamina B12
2,2 µg

Zdrowie i styl życia

Skladniki: syrop glukozowy, cukier, żelatyna, sok owocowy (5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), kwas
(kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY), aromaty, niacyna, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), witamina E, kwas
pantotenowy, barwiący wyciąg z kurkumy, witamina B6, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli,
biały i żółty)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy i witaminy, witaminy dla rodziny -> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy, Witamina B6, Biotyna,
Witamina B12

O.B. - ProComfort Normal - Tampony 32 szt.
Opis Produktu
Opis produktu: o.b. ProComfort dla wyjątkowego komfortu* i niezawodnej ochrony. Dzięki technologii Dynamic Fit o.b. dopasowuje się
do twojego ciała, a splecione rowki efektywnie kierują płyn do wnętrza tamponu; z otoczką SilkTouch dla łatwej aplikacji. Bez dodatku
niekorzystnych substancji**, chloru, substancji zapachowych. *wśród produktów o.b. . *zgodnie z Oeko-Tex Standard 100. Testowane
ginekologicznie.
Marka standaryzowana: O.B.
Podmarka: ProComfort
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: O.B.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: Załączona instrukcja użycia tamponów zawiera ważne informacje dotyczące menstruacyjnego
TSS, rzadkiej, ale poważnej choroby. Proszę przeczytaj ją i zachowaj ze względów bezpieczeństwa i higieny.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Produkt zawiera plastik, FSC - Mix,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wnętrze tamponu w 100 % pochodzenia roślinnego

Auchan - Mięso z indyka na kotlety 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, SOJĘ, MLEKO, LAKTOZĘ z MLEKA, SELER i
GORCZYCĘ
Opis produktu: Surowy wyrób mięsny, drobnorozdrobniony, świeży, schłodzony. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Surowy wyrób mięsny, drobnorozdrobniony, świeży, schłodzony
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso z indyka na kotlety
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -1'C do +2'C
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
591 kJ/141 kcal
Tłuszcz
7,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,3 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
18 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z indyka 99%, sól, regulator kwasowości (octan sodu), aromaty, EKSTRAKTY przypraw, przyprawa
Miejsce hodowli: Polska
Przygotowanie i stosowanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej. Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorbcyjny znajdujący
się w opakowaniu

Przechowywanie i stosowanie

Miejsce uboju: Polska

Eveline Cosmetics - Serum redukujące tkankę tłuszczową 250 ml
Opis Produktu
Opis produktu: SLIM EXTREME 4D SCALPEL to przełom w walce z niedoskonałościami ciała. . Rewolucyjna, zgłoszona do patentu
technologia SCALPEL SHAPE DESIGNER™, inspirowana jednym z najnowszych odkryć naukowych w dziedzinie metabolizmu
podskórnej tkanki tłuszczowej, naśladuje mechanizm przekształcania komórek tłuszczowych „magazynujących” w komórki tłuszczowe
„spalające”, dzięki czemu aktywuje proces spalania adipocytów podczas odpoczynku, snu i wysiłku fizycznego. ULTRA SCIZER SHOCK
THERAPY™ – formuła oparta na synergii maksymalnie skutecznych składników aktywnych wyszczuplających okolice brzucha i ud.
Multiaktywna formuła likwiduje miejscowy nadmiar tkanki tłuszczowej, w okolicach talii działa jak pas wyszczuplający, a na udach
redukuje „bryczesy”. Skoncentrowane składniki aktywne:. ? Caffeine complex. ? Extreme fat burner. ? Wyciąg z bluszczu. ? Centella asiatica.
Marka standaryzowana: Eveline Cosmetics
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Slim Extreme
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia - Made in EU
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Eveline Cosmetics

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Glycerin, Cetyl Alcohol, Helianthus Annuus Seed Oil, Dimethicone, Glyceryl Stearate SE, Tocopheryl Acetate,
Centella Asiatica Leaf Extract, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Globularia Cordifolia Callus Culture Extract, Zingiber Zerumbet
Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Carnitine HCL, Phosphatidylcholine, Caffeine, Fisetin, Raspberry Ketone,
Plankton Extract, Cholesterol, Sodium Polyacrylate, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, DMDM Hydantoin,
Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Sodium Benzoate, Sodium Citrate, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Butyl
Alcohol, Vanillyl Butyl Ether, Vanilin, Vanillyl Alcohol, Sodium Deoxycholate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, CI
16255, CI 19140.
Przygotowanie i stosowanie: 1 - 2 razy dziennie rano wmasować okrężnymi ruchami w problematyczne obszary ciała (uda, biodra,
pośladki, brzuch).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: PŁASKI BRZUCH - SMUKŁE UDA, FORMUŁA ROZGRZEWAJĄCA

Papa Luigi - Pizza z serem Mozzarella. kurczakiem i czerwoną papryką 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 500 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Zawiera, SEZAM - Może
zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Papa Luigi
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Przed przygotowaniem wyjąć z opakowania. Podgrzewać w piekarniku rozgrzanym do temperatury
220°C przez około 6-7 minut. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza z serem Mozzarella, kurczakiem i czerwoną papryką. Półprodukt garmażeryjny gotowy do
spożycia po obróbce termicznej do temperatury minimum 80°C w środku.
Marka: Papa Luigi
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1025 kJ / 244 kcal
Tłuszcz
8,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,1 g
Węglowodany
29 g
w tym cukry
2,7 g
Białko
12 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, SER MOZZARELLA (21,5%), pomidory (14,2%), kurczak w przyprawach (10%) [mięso z kurczaka, sól,
BIAŁKO SOJOWE, przyprawy (zawierają GORCZYCĘ), stabilizatory: E 451, E 452; glukoza, LAKTOZA (z MLEKA), aromaty (w tym
aromat dymu wędzarniczego - zawiera SOJĘ, MLEKO), wzmacniacz smaku: E 621, skrobia modyfikowana, cukier, cukier karmelizowany],
woda, papryka czerwona KONSERWOWA (6%) [papryka, cukier, sól, olej rzepakowy, przyprawy, ocet spirytusowy], olej rzepakowy,
drożdże, sól, cukier, przyprawy (zawierają GORCZYCĘ), EKSTRAKTY przypraw
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 6-7 min / 220°C,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na cienkim cieście, wypiekana w piecu kamiennym

Teekanne - Herbata biała citrus 20 torebek
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 56 g
Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mix, FSC C112630
Opis produktu: White Tea Citrus - wyborny i wyśmienity specjał herbaciany. Nazwa białej herbaty pochodzi od biało-srebrnego puszku
pokrywającego delikatne pączki krzewu herbacianego. Do produkcji tej znakomitej herbaty używane są wyłącznie najwyższej jakości młode
listki, którym biała herbata zawdzięcza swój delikatny smak. Dzięki dodatkowi aromatów cytryny i mango napój uzyskuje wyborny
cytrusowy posmak.
Marka standaryzowana: Teekanne
Jednostka opisowa: g
Podmarka: World Special Teas
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Aromatyzowana herbata biała o smaku cytryny i mango.
Marka: Teekanne
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: herbata biała (89%), aromat cytrynowy, aromat mango, skórka cytryny (1%), mango (1%)

Przechowywanie i stosowanie

Sokołów - Salami chips o smaku sera cheddar 60 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Możliwa obecność SELERA, SOI, GORCZYCY

Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa drobno rozdrobniona, surowa, suszona, wędzona, dojrzewająca, z dodatkiem białek
MLEKA
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salami chips o smaku sera cheddar
Marka: Sokołów
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +1'C do +21'C. Po otwarciu opakowania produkt zachowuje
gwarantowaną jakość przez 72 godziny, w zalecanych warunkach przechowywania
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2101 kJ/ 507 Kcal
Tłuszcz
44 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Węglowodany
2,8 g
- w tym cukry
1g
Białko
25 g
Sól
4g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawa (zawiera aromaty, białka mleka (łącznie z LAKTOZĄ), barwnik:
annatto), glukoza, koncentrat buraka ćwikłowego, barwnik: kwas karminowy, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, substancja
konserwująca: azotyn sodu, kultury starterowe

Przechowywanie i stosowanie

Sokołów - Salami Chips o smaku Chilli 60g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, SOJĘ, GORCZYCĘ i pochodne MLEKA

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa drobno rozdrobniona, surowa, suszona, wędzona, dojrzewająca
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania produkt zachowuje gwarantowaną jakość przez 72 godziny, w zalecanych warunkach
przechowywania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salami Chips o smaku Chilli
Marka: Sokołów
Oswiadczenia zywieniowe: Do wytworzenia 100g produktu zużyto 160g mięsa wieprzowego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 1'C do 21'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2101 kJ/ 507 Kcal
Tłuszcz
44 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Węglowodany
2,8 g
- w tym cukry
1g
Białko
25 g
Sól
4g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawa (zawiera aromaty, papryka chilli 0,3%), glukoza, barwnik (kwas
karminowy), przeciwutleniacz (izoaskorbinian sodu), substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu), kultury starterowe

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio herbatniki maślane z czekoladą mleczną 150g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY, JAJA, SOJĘ, i SEZAM
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne herbatniki maślane z czekoladą mleczną
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2152 kJ/ 515 Kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 17 g
Węglowodany
60 g
- w tym cukry
35 g
Białko
7,2 g
Sól
0,51 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czekolada MLECZNA* 48% (cukier trzcinowy*, masa KAKAOWA*, MASŁO KAKAOWE*, pełne MLEKO w proszku* (pochodzenie UE i spoza
UE), miazga KAKAOWA*), mąka PSZENNA* 36%, cukier*, MASŁO* (z MLEKA pochodzącego z UE) 8,8%, MLEKO w proszku odtłuszczone*
(pochodzenie UE), substacje spulchniające (węglany amonu, węglany sodu), kwas (kwas winowy), sól, naturalny aromat

Sklad produktu: *Składnik z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Powidła śliwkowe 300g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Powidła śliwkowe. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0C do +30C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
907 kJ / 214 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g

Węglowodany

50 g

- w tym cukry
Białko
Sól

50 g
1,1 g
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Śliwki, cukier. Sporządzono ze 180g owoców na 100g produktu. Produkt z owoców, może zawierać minimalne ilości pestek.

Przechowywanie i stosowanie

Ser owczy w kawałku* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ser owczy w kawałku

Pochodzenie: Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser owczy w kawałku
Marka: Euroser
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni C
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1536 kj/ 367 kcal
Tłuszcz
31 g
Tłuszcze nasycone 22 g
Węglowodany
1g
Cukier
0,5 g
Białko
21 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO owcze, sól, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury bakterii SEROWE, sekwestranty: chlorek wapnia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Pewni Dobrego - Mięso mielone wieprzowe 400 g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo... Tradycyjny produkt. Hodowla w małych rodzinnych gospodarstwach. Mięso o doskonałych walorach
smakowych. Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 12 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Pochodzenie: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso mielone wieprzowe z szynki. Rasa puławska
Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: Mięso wieprzowe schłodzone. pakowane w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +2'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe z szynki 100%. Zawartość procentowa tłuszczu, poniżej 30%. Stosunek kolagenu do BIAŁKA mięsa,
poniżej 18%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mak niebieski 250 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO

Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Republika Czeska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mak niebieski
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2164 kJ/ 524 Kcal
Tłuszcz
43 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,5 g
Węglowodany
4,2 g
- w tym cukry
3,2 g
Błonnik
21 g
Białko
20 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mak niebieski

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Wiórki kokosowe 80g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO

Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wiórki kokosowe
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2703 kJ/ 657 Kcal
Tłuszcz
63 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone53 g
Węglowodany
5,9 g
- w tym cukry
5,9 g
Błonnik
21 g
Białko
5,6 g
Sól
0,07 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wiórki kokosowe

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Migdały łuskane 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO

Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: UE oraz spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdały łuskane
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2496 kJ/ 604 Kcal
Tłuszcz
52 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,7 g
Węglowodany
7,6 g
- w tym cukry
4,9 g
Błonnik
13 g
Białko
20 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MIGDAŁY

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzeszki ziemne prażone solone 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki ziemne blanszowane, prażone, solone
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2393 kJ/ 578 Kcal
Tłuszcz
47 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,1 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
6,2 g
Błonnik
7g
Białko
25 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZIEMNE 96,5%, olej słonecznikowy, sól 1,5%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pistacje prażone. solone 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pistacje prażone, solone
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2463 kJ/ 594 Kcal
Tłuszcz
47 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,9 g
Węglowodany
19 g
- w tym cukry
16 g
Błonnik
6,1 g
Białko
20 g
Sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PISTACJE, sól 2%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mieszanka rodzynek. prażonych i blanszowanych orzechów 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: UE oraz spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka rodzynek, prażonych i blanszowanych orzeszków ziemnych, migdałów, orzechów laskowych
łuskanych, orzechów nerkowca
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2021 kJ/ 485 Kcal
Tłuszcz
30 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,7 g
Węglowodany
35 g
- w tym cukry
32 g
Błonnik
6,4 g
Białko
15 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Rodzynki 40% (rodzynki, olej słonecznikowy), ORZESZKI ZIEMNE 30%, MIGDAŁY 8%, MIGDAŁY blanszowane 8%,
ORZECHY LASKOWE 8%, ORZECHY NERKOWCA 6%

Przechowywanie i stosowanie

Coccolino Sensitive - Płyn do płukania tkanin white 1.8L.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Coccolino

Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Sensitive
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 5, Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Coccolino

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15 %: kationowe środki powierzchniowo czynne, <5 %: kompozycja zapachowa, DMDM Hydantoin, Potassium sorbate

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu. www.unilever.com.

ZEST.6 WIESZAKOW DREW.Z POP. Wieszak drewniany z poprzeczką
Opis Produktu
Opis produktu: Szerokość wieszaka około 44 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w PRC

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wieszak drewniany z poprzeczką
Marka: Rozenbal

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Mlekovita - Wydojone mleko bez laktozy UHT 1,5% 500ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 532 g

Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C020428
Zalecenia dla alergikow: Laktoza - Nie zawiera
Opis produktu: Mleko jest cenionym składnikiem diety. Doskonale smakuje i zawiera wiele niezbędnych do utrzymania dobrej kondycji
składników, takich jak białko i wapń. Jednak nie wszyscy mogą spożywać mleko oraz produkty mleczne. Przeszkodą w ich spożywaniu
jest nietolerancja laktozy - cukru występujące w jego składzie. Nietolerancja laktozy spowodowana jest niezdolnością organizmu do
rozłożenia laktozy. Alternatywą jest Mleko bez laktozy.
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Wydojone
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko bez laktozy UHT, częściowo odtłuszczone.
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych nie
dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
186 kJ/ 44 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy nasycone
1,0 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
3,0 g
Sól
0,10 g
Wapń
105 mg - 13%*
Opakowanie 500 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 250 ml
**Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 469 kJ/ 111 kcal
*Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia wapnia (dla osoby dorosłej).
3,8 g
Zawartość laktozy <0,01 g/ 100 ml
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zawartość tłuszczu 1,5%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia Ca

Wydojone - Mleko UHT bez laktozy3.2% 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 538 g
Zalecenia dla alergikow: Laktoza - Nie zawiera
Opis produktu: Mleko jest cenionym składnikiem diety. Doskonale smakuje i zawiera wiele niezbędnych do utrzymania dobrej kondycji
składników, takich jak białko i wapń. Jednak nie wszyscy mogą spożywać mleko oraz produkty mleczne. Przeszkodą w ich spożywaniu

jest nietolerancja laktozy - cukru występującego w jego składzie. Nietolerancja laktozy spowodowana jest niezdolnością organizmu do
rozłożenia laktozy. Alternatywą jest Mleko bez laktozy.
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Wydojone
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko bez laktozy UHT.
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych nie
dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
Wartość energetyczna
249 kJ/60 kcal
Tłuszcz
3,2 g
w tym kwasy nasycone
2,0 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
3,0 g
Sól
0,10 g
Wapń
105 mg - 13%*
Opakowanie 500 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 250 ml:
**Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). 624 kJ/149 kcal
*Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia Wapnia (dla osoby dorosłej).
8,0 g
Zawartość laktozy < 0,01 g/ 100 ml
5,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu 3,2%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia Ca

Doritos - Nachosy o smaku ostrej papryki 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Doritos
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy kukurydziane o smaku ostrej papryki
Marka: Doritos
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2018 kJ
Wartość energetyczna
483 kcal
Tłuszcz
26 g
w tym kwasy nasycone
3,7 g
Węglowodany
54 g
w tym cukry
0,7 g
Błonnik
4,0 g
Białko
6,9 g
Sól
1,3 g
**Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
30 g**
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) 605 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kukurydza, olej kukurydziany, preparat aromatyzujący [serwatka z MLEKA, sól, cebula w proszku, czosnek w proszku,
papryka, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disidowe), aromaty, kmin rzymski, chlorek potasu, barwnik
(ekstrakt z papryki), chilli, preparat serwatkowy z MLEKA, regulator kwasowości (kwas jabłkowy)]
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Musli owocowe 300g.
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: Porcję produktu zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka płatków zbożowych z rodzynkami, wiórkami kokosowymi, siemieniem lnianym, orzechami
laskowymi, ziarnami słonecznika, kawałkami prażonych orzeszkówziemnych i migdałami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku częściowego spożycia opakowanie szczelnie zamknąć
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1555 kJ/ 370 Kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,7 g
Węglowodany
54 g
- w tym cukry
11 g
Błonnik
10 g
Białko
11 g
Sól
0,07 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Płatki zbożowe (71%) (OWSIANE, PSZENNE, ŻYTNIE, kukurydziane (łamane ziarno kukurydzy, cukier, sól, ekstrakt ze
słodu JĘCZMIENNEGO, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)), rodzynki (15%), wiórki kokosowe (3%), siemię lniane
(3%), ORZECHY LASKOWE (3%), ziarna słonecznika (2%), kawałkiprażonych ORZESZKÓW ZIEMNYCH (1,5%), MIGDAŁY (1,5%).

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Masło extra 200g

Opis Produktu
Opis produktu: Masło ekstra z tradycyjne maselnicy. Pełne smaku masła!

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masło ekstra zawartość tłuszczu 82%
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C. Chronić przed światłem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
3058 kJ/ 744 kcal
Tłuszcz
82 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone49 g
Węglowodany
0,7 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
0,7 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA pasteryzowana, Zawartość tłuszczu 82%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio konfitura z borówki czarnej 65% owoców 350g.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu kilku dni

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: BIO Konfitura extra z borówki czarnej 65% owoców
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: *Składniki z rolnictwa ekologicznego
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1050 kJ/ 248 Kcal
Tłuszcz
0,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
58,5 g
- w tym cukry
57,1 g
Błonnik
2,6 g
Białko
0,1 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Borówka czarna* (pochodząca z UE), cukier trzcinowy*, substancja żelująca (pektyny*)
Sklad produktu: Sporządzono z 65 g owoców na 100 g produktu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tampony 24 sztuki
Opis Produktu
Opis produktu: 1. Delikatna powłoka 2. Bardzo chłonne 3. Włókna pochodzenia naturalnego 4. Komfort i ochrona 5. Łatwa aplikacja 6. Rozszerza się

Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Rozszerzona nazwa produktu: Tampony bez aplikatora Super
Uzytkowanie i przechowywanie: Używać zawsze tamponu o klasie chłonności odpowiedniej do obfitości okresu (stosowanie zbyt
dużych tamponów może być niebezpieczne). Zmieniać tampon co 4 – 6 godzin (co 8 godzin podczas snu)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tampony Super

Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie nadaje się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga. Instrukcja dołączona do opakowania zawiera ważne informacje dotyczące zespołu wstrząsu
toksycznego (TSS) – choroby rzadkiej, ale groźnej. Przeczytać i zachować dla ochrony zdrowia i higieny
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 24 szt. / 84 g
Sklad produktu: wiskoza, włóknina, sznureczek (bawełna i poliester), polipropylen

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt zawiera plastik

Auchan - Tanpony z aplikatorem 16 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: 1. Delikatna powłoka 2. Bardzo chłonne 3. Włókna pochodzenia naturalnego 4. Aplikator kompaktowy 5. Komfort i
ochrona 6. Łatwa aplikacja
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Rozszerzona nazwa produktu: Tampony z aplikatorem kompaktowym Normal
Uzytkowanie i przechowywanie: Używać zawsze tamponu o klasie chłonności odpowiedniej do obfitości okresu (stosowanie zbyt
dużych tamponów może być niebezpieczne). Zmieniać tampon co 4 – 6 godzin (co 8 godzin podczas snu)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tampony Regular
Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie nadaje się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga. Instrukcja dołączona do opakowania zawiera ważne informacje dotyczące zespołu wstrząsu
toksycznego (TSS) – choroby rzadkiej, ale groźnej. Przeczytać i zachować dla ochrony zdrowia i higieny
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 16 szt. / 80 g
Sklad produktu: wiskoza, włóknina, sznureczek (bawełna i poliester), polipropylen

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt zawiera plastik

Auchan - Tampony super z aplikatorem 16 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: 1. Delikatna powłoka 2. Bardzo chłonne 3. Włókna pochodzenia naturalnego 4. Aplikator kompaktowy 5. Komfort i
ochrona 6. Łatwa aplikacja
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Rozszerzona nazwa produktu: Tampony z aplikatorem kompaktowym Super
Uzytkowanie i przechowywanie: Używać zawsze tamponu o klasie chłonności odpowiedniej do obfitości okresu (stosowanie zbyt
dużych tamponów może być niebezpieczne). Zmieniać tampon co 4 – 6 godzin (co 8 godzin podczas snu)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tampony Super
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga. Instrukcja dołączona do opakowania zawiera ważne informacje dotyczące zespołu wstrząsu
toksycznego (TSS) – choroby rzadkiej, ale groźnej. Przeczytać i zachować dla ochrony zdrowia i higieny
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 16 szt. / 96 g
Sklad produktu: wiskoza, włóknina, sznureczek (bawełna i poliester), polipropylen

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt zawiera plastik

Auchan - Wkładki urologiczne 12 sztuk
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Przeciwwskazania: Dla osób z alergią materiały użyte do produkcji tego wyrobu. Ryzyko udławienia. Trzymać
z dala od dzieci.
Opis produktu: Wyrób medyczny. Normal. Dla kobiet.
Podmarka: Regular
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wkładki urologiczne
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Włókno z celulozy, włóknina, superabsorbentu, polietylen, klej, guma, farba
Zawartosc opakowania: 12 szt.
Przygotowanie i stosowanie: Odkleić listek papieru od powłoki z klejem. Umieścić na bieliźnie. Wyrzucić zużytą wkładkę do kosza.
Odpowiednia dla kobiet aktywnych. Założyć wkładkę po wyjściu z toalety. Wymienić wkładkę w odpowiednim czasie.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Wkładki urologiczne 12 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Wyrób medyczny, maxi, dla kobiet, bezpieczeństwo, komfortowe, neutralizują przykry zapach,

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Odkleić listek papieru od powłoki z klejem. Umieścić na bieliźnie. Wyrzucić zużytą wkładkę do kosza. Odpowiednia dla
kobiet aktywnych. Założyć wkładkę po wyjściu z toalety. Wymienić wkładkę po odpowiednim czasie.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wkładki urologiczne
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przeciwwskazania: dla osób z alergią na materiały użyte do produkcji tego wyrobu. Ryzyko udławienia,
trzymać poza zasięgiem dzieci
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Włókna z celulozy, włóknina, superabsorbentu, polietylen, klej, guma, farba
Zawartosc opakowania: 12 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Wkładki dla meżczyzn 10 sztuk
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Przeciwwskazania dla osób nietolerujących bądź uczulonych na materiały użyte do produkcji tego wyrobu

Opis produktu: 1. Dyskrecja 2. Bezpieczeństwo 3. Komfort
Pochodzenie: Wyprodukowano w Belgii
Rozszerzona nazwa produktu: Wkładki urologiczne, wyrób medyczny, dla mężczyzn, medium
Uzytkowanie i przechowywanie: Odkleić listek papieru od powłoki z klejem. Umieścić na bieliźnie. Użyć pustej saszetki do wyrzucenia
wkładki. Założyć wkładkę po wyjściu z toalety. Wymienić wkładkę w odpowiednim czasie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wkładki urologiczne męskie
Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie nadaje się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ryzyko uduszenia. Przechowywać poza zasięgiem dzieci
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warstwa wierzchnia z włókniny (polipropylen), włókna celulozy, superabsorbent (poliakrylan sodu), włókna syntetyczne
(polietylen), powłoka zewnętrzna (polietylen), włókna elastyczne (elastomer), klej, atrament
Zawartosc opakowania: 10 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pieluchomajtki rozmiar M 12 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Rozmiar M: 80 – 130cm. Przylegające, wysoka chłonność, podwójna ochrona przed przeciekaniem, uczucie suchości, neutralizują przykry
zapach

Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Rozszerzona nazwa produktu: Pieluchomajtki. Wyrób medyczny. Medium. Noc. Uniwersalne
Uzytkowanie i przechowywanie: Założyć wkładkę po wyjściu z toalety. Wymienić wkładkę po odpowiednim czasie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieluchomajtki
Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie nadaje się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przeciwskazania: dla osób z alergią na materiały użyte do produkcji tego wyrobu. Ryzyko udławienia,
trzymać poza zasięgiem dzieci
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 szt. / 888 g
Sklad produktu: włókna z celulozy, włóknina, superabsorbentu, polietylen, klej, guma

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pieluchomajtki rozmiar L 10 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Rozmiar L: 105 – 150cm. Przylegające, wysoka chłonność, podwójna ochrona przed przeciekaniem, uczucie suchości, neutralizują przykry
zapach

Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Rozszerzona nazwa produktu: Pieluchomajtki. Wyrób medyczny. Duże (L). Noc. Uniwersalne
Uzytkowanie i przechowywanie: Założyć wkładkę po wyjściu z toalety. Wymienić wkładkę po odpowiednim czasie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieluchomajtki
Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie nadaje się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przeciwskazania: dla osób z alergią na materiały użyte do produkcji tego wyrobu. Ryzyko udławienia,
trzymać poza zasięgiem dzieci
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt. / 770 g
Sklad produktu: włókna z celulozy, włóknina, superabsorbentu, polietylen, klej, guma

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Podkłady higieniczne 20 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary: 60 x 90 cm. Wyrób medyczny. Nietrzymanie moczu u dorosłych. Ochrona łóżka(łóżko, wózek dla niepełnosprawnych, krzesło,
kanapa)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Podkłady higieniczne

Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przeciwwskazania: dla osób z alergią na materiały użyte do produkcji tego wyrobu. Ryzyko udławienia.
Trzymać poza zasięgiem dzieci
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Włókna z celulozy, włóknina, polietylen, klej
Zawartosc opakowania: 20 szt.
Przygotowanie i stosowanie: Wymieniać podkład w odpowiednim czasie.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pieluchomajtki rozmiar M 12 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Rozmiar M: 80 – 130cm. Przylegające, wysoka chłonność, podwójna ochrona przed przeciekaniem, uczucie suchości, neutralizują przykry
zapach

Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Rozszerzona nazwa produktu: Pieluchomajtki. Wyrób medyczny. Medium. Dzień. Uniwersalne
Uzytkowanie i przechowywanie: Założyć wkładkę po wyjściu z toalety. Wymienić wkładkę po odpowiednim czasie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieluchomajtki
Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie nadaje się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przeciwskazania: dla osób z alergią na materiały użyte do produkcji tego wyrobu. Ryzyko udławienia,
trzymać poza zasięgiem dzieci
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 szt. / 840 g
Sklad produktu: włókna z celulozy, włóknina, superabsorbentu, polietylen, klej, guma

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Wkładki higieniczne Ultra cienkie normal 60 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Ultra cienkie, normal

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wkładki higieniczne
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Włókna z celulozy, włóknina, polietylen, klej.
Zawartosc opakowania: 60 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio ocet balsamiczny 6% 500ml.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SIARCZYNY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: BIO Ocet balsamiczny 6%
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Z daleka od dostępu promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
138 kJ/ 588 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
33,4 g
- w tym cukry
29 g
Błonnik
0,8 g
Białko
0,8 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ocet winny, skoncentrowany moszcz gronowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kuleczki czekoladowe 500g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, SOJĘ, MLEKO, nasiona SEZAMU

Warunki przechowywania: W przypadku częściowego spożycia opakowanie szczelnie zamknąć
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: Porcję płatków zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kuleczki zbożowe o smaku czekoladowym wzbogacone w 7 witamin, wapń i żelazo
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1551 kJ/ 366 Kcal
Tłuszcz
2,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
74 g
- w tym cukry
24 g
Błonnik
7,3 g
Białko
9,2 g
Sól
0,44 g
Witamina E
12 mg
Tiamina
1,1 mg
Ryboflawina
1,4 mg
Niacyna
16 mg
Witamina B6
1,4 mg
Kwas foliowy
200 ug
Kwas pantotenowy
6 mg
Wapń
400 mg
Żelazo
7 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA pełnoziarnista 47%, kasza kukurydziana 20,8%, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 6%, syrop
glukozowy, naturalne aromaty, sól, substancje wzbogacające (witaminy: niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6,
ryboflawina, tiamina, kwas foliowy. Składniki mineralne: wapń, żelazo)

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Serek naturalny homogenizowany 150 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany naturalny
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
463 kJ / 111 kcal
Tłuszcz
7,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,8 g
Węglowodany
4,0 g
w tym cukry
4,0 g
Białko
8,0 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład, wyprodukowano bez stosowania GMO
Dodatkowe informacje: Czysta natura, kawałek nieba. Nic tu do smaku. więcej nie trzeba.

Piątnica - Serek homogenizowany waniliowy 150g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany waniliowy
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
577 kJ / 138 kcal
Tłuszcz
6,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,4 g
Węglowodany
13 g
w tym cukry
13 g
Białko
7,2 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, cukier, naturalny aromat waniliowy, kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład, wyprodukowano bez stosowania GMO
Dodatkowe informacje: W prostym świecie Piątnicy. Nie tylko oczy nasycisz . Dziś gości tu wanilii smak. Co razem z serkiem. daje...
Ach!.

Piątnica - Serek homogenizowany truskawkowy 150g
Opis Produktu

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany truskawkowy
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
544 kJ / 130 kcal
Tłuszcz
6,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,3 g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
12 g
Białko
6,3 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, cukier, truskawka 3,5%, koncentraty soków z marchwi, zagęszczony sok z cytryny, naturalny
aromat, kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład, wyprodukowano bez stosowania GMO
Dodatkowe informacje: Oto nasza okolica. Ten zakątek to Piątnica. Oto są truskawki w rządku. Co tam u nich. A w porządku!.

Piątnica - Serek homogenizowany waniliowy z kawałkami czekolady 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany waniliowy z kawałkami czekolady
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
577 kJ / 133 kcal
Tłuszcz
6,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,4 g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
12 g
Białko
6,6 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, cukier, kawałki czekolady 1,8%, naturalny aromat waniliowy, kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład, wyprodukowano bez stosowania GMO
Dodatkowe informacje: Wśród codziennych. przyjemności. Stracciatelli smak zagościł. Czekoladę w kawałeczkach. Dodaliśmy. do
kubeczka.

Secpol - Sękacz Królewski 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 334 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Sękacz Królewski - ciasto najlepsze z najlepszych. Wytwarzany jest zgodnie z oryginalną słowiańską recepturą oraz

tradycyjną metodą wypiekania - warstwa po warstwie - której efektem jest niepowtarzalny wzór przypominający przekrój pnia drzewa.
Swój wyjątkowy smak oraz długotrwałą świeżość zawdzięcza wielogodzinnej perfekcyjnej obróbce cieplnej, unikalnej recepturze opierającej
się na naturalnych składnikach, oraz mistrzowskiemu wykonaniu piekarzy, którzy w każdą kolejną wypiekaną warstwę sękacza wkładają
swoje serce. Dzięki temu Sękacz Królewski ma tak oryginalny, piękny wygląd i doskonały świeży smak (dodatkowo wzbogacony polewami
i posypkami), który doda świetności wszelkiego rodzaju uroczystościom, spotkaniom lub małym chwilom tylko dla siebie. To królewskie
ciasto na Twój stół!.
Marka standaryzowana: Secpol
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sękacz - ciasto biszkoptowo-tłuszczowe wypiekane na rożnie, pokrojone w porcje.
Marka: Secpol
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze do +18°C.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1802 kJ / 431 kcal
Tłuszcz
23,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,9 g
Węglowodany
45,4 g
- w tym cukry
21,5 g
Białko
8,1 g
Sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: JAJA, margaryna (olej rzepakowy, woda, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), regulator kwasowości: kwas
cytrynowy), cukier, mąka PSZENNA, proszek MLECZNY, skrobia PSZENNA, skrobia ziemniaczana, sól, aromat, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, substancja spulchniająca: wodorowęglan amonu, regulator kwasowości: kwas mlekowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Doceń polskie - Top Produkt
Dodatkowe informacje: www.sekacz.pl.

Auchan - Szczoteczka do zębów miękka, włókna polerujące

Opis Produktu
Opis produktu: Kompletna, miękka, włókna polerujące, stożkowe włókna dla pełnego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych,
skrobanka do czyszczenia języka, z ochroną główki.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach
Przygotowanie: Opłukać przed pierwszym użyciem.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczoteczka do zębów
Marka: Auchan
Przechowywanie: W miejscu czystym

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Uchwyt: Polipropylen (PP), guma termoplastyczna (TPR), przewód aluminowy. Główka: nylon, politeraftan butylenu (PBT)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kids szczoteczka do zębów miękka dla dzieci 2+
Opis Produktu
Opis produktu: Miękka, 2+, mała główka, zabawna rączka, którą można postawić dzięki przyssawce

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczoteczka do zębów
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Opłukać przed pierwszym użyciem. Do użytku pod nadzorem osoby dorosł
Przechowywanie: W miejscu czystym

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Uchwyt: Polipropylen (PP), guma termoplastyczna (TPR), przewód aluminiowy, główka: nylon

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Szczoteczka do zębów miękka dla dzieci 6+
Opis Produktu
Opis produktu: Dla dzieci 6+, miękka, stoi w pionie dzięki przyssawce, profilowana główka.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach
Przygotowanie: Opłukać przed pierwszym użyciem. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczoteczka do zębów
Marka: Auchan
Przechowywanie: W miejscu czystym

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Uchwyt: Polipropylen (PP), guma termoplastyczna (TPR), przewód aluminowy. Główka: nylon

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio wafle kukurydziane 120g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: nasiona SEZAMU

Warunki przechowywania: Po otwarciu należy szczelnie zamknąć opakowanie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Belgi

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: BIO wafle kukurydziane
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1630 kJ/ 384 Kcal
Tłuszcz
0,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
87,3 g
- w tym cukry
0,6 g
Błonnik
2,7 g
Białko
7,1 g
Sól
0,28 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kukurydza* 99,7%, sól morska
Sklad produktu: *Produkt rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Big-Active - Herbata zielona liściasta z pigwą 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 118 g
Marka standaryzowana: Big-Active
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata zielona o smaku pigwy z dodatkiem owoców i płatków kwiatów, liściasta.

Marka: Big-Active

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temp. pokojowej.
Wartości odżywcze
100 ml
Wartość energetyczna
3 kJ (1 kcal)
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g
Opakowanie zawiera 50 sugerowanych porcji produktu. Napar z 1 łyżeczki (2 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: herbata zielona (78%), owoc ananasa, owoc pigwy (7%), aromat, płatki kwiatu nagietka (0,5%)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób parzenia:, 1 łyżeczkę herbaty (2 g) zalać szklanką (200 ml) gorącej wody. Zaparzać przez 2-3 min.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: owoc pigwy + zielona herbata + płatki nagietka = wyjątkowy smak
Dodatkowe informacje: Znajdź nas na www.facebook.com. Znajdź nas na Instagramie.

Pataks - Sos tandori 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 736 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może
zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać
Marka standaryzowana: Patak's
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kremowy sos pomidorowy z cebulą, migdałami i nutą wędzonej papryki.

Marka: Patak's
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
416 kJ/ 100 kcal
Tłuszcz
5,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,2 g
Węglowodany
10,4 g
w tym cukry
7,1 g
Białko
1,0 g
Sól
0,73 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, pasta pomidorowa (5%), cukier, ŚMIETANA (z MLEKA) (3%), MASŁO (z MLEKA), skrobia modyfikowana
kukurydziana, olej rzepakowy, suszona cebula, przyprawy (przyprawy, kolendra, kmin rzymski), ocet spirytusowy, puree z imbiru,
czerwona cebula w proszku, sól, czosnek w proszku, mielone MIGDAŁY, wędzona papryka, tamarynd, EKSTRAKT z papryki, kwas
(kwas octowy)
Przygotowanie i stosowanie: Produkt należy podgrzać przed podaniem. Produkt spożyć bezpośrednio po otwarciu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: sos w stylu indyjskim, odpowiedni dla wegetarian, bezglutenowy
Dodatkowe informacje: Więcej przepisów i kulinarnych inspiracji znajdziesz na: www.pataks.pl.

Pataks - Sos z wiórkami kokosowymi. cebulką i przyprawami 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 716 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać
Marka standaryzowana: Patak's
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Kremowy sos z wiórkami kokosowymi, cebulką i aromatycznymi przyprawami.
Marka: Patak's
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
606 kJ/ 146 kcal
Tłuszcz
10,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
Węglowodany
10,8 g
w tym cukry
6,7 g
Białko
1,2 g
Sól
0,70 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, wiórki KOKOSOWE (4%), ŚMIETANA (z MLEKA) (4%), odwodniona pulpa KOKOSOWA (4%), olej
rzepakowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, pasta pomidorowa, ŚMIETANKA (z MLEKA) (1%), puree z imbiru, puree z czosnku,
przyprawy (1%), suszona cebula, sól, kwas (kwas MLEKOWY), zagęszczony sok z cytryny, suszony liść kolendry
Przygotowanie i stosowanie: Produkt należy podgrzać przed podaniem. Produkt spożyć bezpośrednio po otwarciu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: sos w stylu indyjskim, odpowiedni dla wegetarian, bezglutenowy
Dodatkowe informacje: Więcej przepisów i kulinarnych inspiracji znajdziesz na: www.pataks.pl.

Kucharek - Sos do pieczeni ciemny 28g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 31 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać,
ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Kucharek
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować. Przygotuj klasyczny sos pieczeniowy ciemny w 1 minutę. Krok 1. Zawartość opakowania (28 g) rozpuść w
300 ml zimnej wody i wymieszaj. Krok 2. Doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu ok. 1 minutę, energicznie mieszając. Życzymy
smacznego!. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos pieczeniowy ciemny w proszku.
Marka: Kucharek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu po przygotowaniu:
Wartość energetyczna
117 kJ / 28 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
5,6 g
w tym cukry
0,7 g
Białko
0,6 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, mąka PSZENNA, sól, skrobia modyfikowana, cukier, maltodekstryna, warzywa suszone (4,8 %): cebula,
czosnek, ŚMIETANKA w proszku (zawiera MLEKO, LAKTOZĘ), wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'RYBONUKLEOTYDY disodowe, aromaty, papryka słodka, olej rzepakowy, barwnik: karmel amoniakalny, majeranek (0,5 %), pieprz
czarny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Tysiące przepisów znajdziesz na:. Doradcasmaku.pl. Loteria. 1. W terminie 15.10.2021 - 17.04.2022 kup
dowolny produkt marki Kucharek (nie musi być oznaczony informacją o loterii) i zachowaj paragon. 2. Wejdź na stronę loteria.kucharek.pl i
weź udział w loterii. Do wygrania:. nagroda główna: rodzinne auto. codziennie* 500 zł. *Codziennie w okresie sprzedaży promocyjnej i
przyjmowania zgłoszeń do loterii tj.: 15.10.2021 - 17.04.2022 r. Szczegóły i regulamin na: loteria.kucharek.pl. Organizator: First Line Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kucharek - Sos do pieczeni jasny 28 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 31 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać,

ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Kucharek
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować. Przygotuj klasyczny sos pieczeniowy jasny w 1 minutę. Krok 1. Zawartość opakowania (28 g) rozpuść w 300
ml zimnej wody i wymieszaj. Krok 2. Doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu ok. 1 minutę, energicznie mieszając. Życzymy
smacznego!. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos pieczeniowy jasny w proszku.
Marka: Kucharek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu po przygotowaniu:
Wartość energetyczna
119 kJ / 28 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
6,0 g
w tym cukry
1,2 g
Białko
0,6 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, skrobia, sól, cukier, maltodekstryna, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'RYBONUKLEOTYDY disodowe, warzywa suszone (1,9 %): cebula, czosnek, natka pietruszki, olej rzepakowy, papryka słodka, pieprz
czarny, kurkuma, EKSTRAKT drożdżowy, aromaty, aromat naturalny

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Tysiące przepisów znajdziesz na:. Doradcasmaku.pl. Loteria. 1. W terminie 15.10.2021 - 17.04.2022 kup
dowolny produkt marki Kucharek (nie musi być oznaczony informacją o loterii) i zachowaj paragon. 2. Wejdź na stronę loteria.kucharek.pl i
weź udział w loterii. Do wygrania:. nagroda główna: rodzinne auto. codziennie* 500 zł. *Codziennie w okresie sprzedaży promocyjnej i
przyjmowania zgłoszeń do loterii tj.: 15.10.2021 - 17.04.2022 r. Szczegóły i regulamin na: loteria.kucharek.pl. Organizator: First Line Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Provitus - Marchewka zasmażana 480 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 796 g
Zalecenia dla alergikow: PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Provitus
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marchewka zasmażana. Produkt sterylizowany.
Marka: Provitus
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze około +4°C i spożyć w
ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
390 kJ / 93 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
8,0 g
Błonnik
3,1 g
Białko
1,0 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: marchew (83 %), cukier, olej rzepakowy, woda, mąka PSZENNA, sól

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Kopernik - Wafle klasyczne teatralne 40g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 42 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SEZAM - Może zawierać, SOJA Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Kopernik
Jednostka opisowa: g

Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafel w czekoladzie przekładany kremem (52%) orzeszkowym
Marka: Kopernik
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2178 kJ
Wartość energetyczna
522 kcal
Tłuszcz
30 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Węglowodany
53 g
w tym cukry
35 g
Białko
7,0 g
Sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: czekolada 28% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, emulgator (LECYTYNA SOJOWA), aromat], mąka
PSZENNA, oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy), cukier, MLEKO pełne w proszku, ORZESZKI ARACHIDOWE 3,8%,
SERWATKA w proszku, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia ziemniaczana, syrop glukozowy, sól, substancja
spulchniająca (węglany sodu), ŻÓŁTKO JAJ w proszku, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wolne od GMO - certyfikat jakości

Castelli - Burrata ser miękki w zalewie solankowej 125g
Opis Produktu
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed spożyciem odsączyć zalewę
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano i zapakowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Burrata - Ser miękki podpuszczkowy niedojrzewający, wyprodukowany z połączenia sera mozzarella i
śmietanki, w zalewie solankowej
Marka: Castelli
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1029 kJ/ 248 Kcal
Tłuszcz
19,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone13,2 g
Węglowodany
1,9 g
- w tym cukry
1,9 g
Białko
16,6 g
Sól
0,98 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pasteryzowane MLEKO KROWIE, ŚMIETANKA, sól, podpuszczka, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

Dawtona- Ketchup bez dodatku cukru 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Czysty skład. Właśnie trzymasz w ręku butelkę, w której zamknęliśmy aż 10 soczystych, dojrzałych w słońcu pomidorów, zebranych prosto z
pola. Połączyliśmy je ze starannie dobranymi przyprawami i tak powstał nasz Ketchup. Jest naturalnie gęsty, nie ma w nim skrobi, zagęstników,
konserwantów oraz glutenu. Idealny dla każdego wielbiciela pomidorów. Spróbujesz - pokochasz!.

Marka standaryzowana: Dawtona
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ketchup bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Produkt pasteryzowany.
Marka: Dawtona
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Ketchup bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu 100 g
Wartość energetyczna
393 kJ / 93 kcal
Tłuszcz
0,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
18 g
w tym cukry
17 g
Białko
1,9 g
Sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: przecier pomidorowy 72% (174 g pomidorów na 100 g produktu), koncentrat soku jabłkowego, przecier jabłkowy, ocet
spirytusowy, sól, przyprawy
Przygotowanie i stosowanie: Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 0% dodanego cukru, bez skrobi, bez konserwantów

Dawtona - Ketchup łagodny 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Czysty skład. Właśnie trzymasz w ręku butelkę, w której zamknęliśmy aż 10 soczystych, dojrzałych w słońcu
pomidorów, zebranych prosto z pola. Połączyliśmy je ze starannie dobranymi przyprawami i tak powstał nasz Ketchup. Jest naturalnie
gęsty, nie ma w nim skrobi, zagęstników, konserwantów oraz glutenu. Idealny dla każdego wielbiciela pomidorów. Spróbujesz - pokochasz!.
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ketchup łagodny. Produkt pasteryzowany.
Marka: Dawtona
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu 100 g
Wartość energetyczna
453 kJ / 107 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
22 g
w tym cukry
22 g
Białko
1,7 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: przecier pomidorowy 72% (174 g pomidorów na 100 g produktu), cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy
Przygotowanie i stosowanie: Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez skrobi, bez konserwantów

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka ziemniaczana

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Camembert 250g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Camembert - Ser podpuszczkowy dojrzewający z porostem pleśni - 250 g

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +6C. Spożyć natychmiast po otwarciu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1126 kJ
Wartość energetyczna
271 kcal
Białko
20 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
0,5 g
Tłuszcz
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone14,7 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu 20%. MLEKO krowie pasteryzowane, sól, bakterie fermentacji MLEKOWEJ i kultury pleśni
szlachetnych, podpuszczka

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Serek wiejski wysokobiałkowy proteinowy 28g białka 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Serek wiejski wysokobiałkowy
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C. Nie zamrażać.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
390 kJ/93 kcal
Tłuszcz
3,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,0 g
Węglowodany
2,4 g
w tym cukry
2,0 g
Białko
14 g
Sól
0,70 g
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przecietnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). w porcji 200 g
Opakowanie zawiera sugerowaną porcję produktu.
780 kJ/185 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG ziarnisty, ŚMIETANKA pasteryzowana, BIAŁKA MLEKA, sól
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO, 28 g białka w opakowaniu

Lurpak - Masło solone 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 189 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Masło Lurpak jest idealnym towarzyszem podczas gotowania i pieczenia. Świeże i śmietankowe nuty dodają Twoim
potrawom wybornego smaku. A teraz do dzieła, dziś gotujemy odważnie. - Tylko naturalne składniki. - Nadaje się do mrożenia.
Marka standaryzowana: Lurpak
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Danii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Duńskie Masło Lekko Solone.
Marka: Lurpak
Przechowywanie: Przechowywać w temp.:+2 - +8°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Energia
3038 kJ / 739 kcal
Tłuszcz
82 g
w tym kwasy nasycone52 g
Węglowodany
0,7 g
w tym cukry
0,7 g
Białko
0,6 g
Sól
1,2 g
Witamina A
725 µg (91 %*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA (z MLEKA), kultury bakterii kwasu MLEKOWEGO, sól 1,2 %, Zawartość tłuszczu: 82 %

Przechowywanie i stosowanie

Joanna - Żel do golenia dla kobiet sensitive 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 270 g

Opis produktu: Żel Sensual ułatwia golenie, zmiękcza włókno włosa zmniejszając jednocześnie ryzyko podrażnień i zacięć. Po zabiegu
skóra staje się jedwabiście gładka, nawilżona i miła w dotyku. Żel zawiera ekstrakt z miodowego melona, który działa na skórę nawilżająco
oraz łagodząco. Polecany do golenia zarówno nóg, rąk, jak i delikatnych okolic pach oraz bikini.
Marka standaryzowana: Joanna
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Sensual
Pochodzenie: Polska (UE)
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Joanna
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga! Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po
zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed dziećmi.
3,91 % masowych zawartości jest łatwopalne.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Oleth-20, ISOPENTANE, Parfum, Sorbitol, Propylene Glycol, Paraffinum Liquidum,
Hydrogenated Polyisobutene, ISOBUTANE, Phenoxyethanol, Glycerin, HYDROXYETHYLCELLULOSE, BHT, Ethylhexylglycerin,
PEG-14M, Cucumis Melo Juice, Butane, Propane, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, CI 42090, CI 47005, Hexyl Cinnamal,
Coumarin, Linalool
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Przed goleniem zwilż wodą skórę poddawaną zabiegowi. Wyciśnij niewielką ilość żelu na
dłoń lub bezpośrednio na miejsce przeznaczone do golenia. Rozprowadź dłonią do uzyskania piany. Usuń włoski przy pomocy maszynki
do golenia. Dokładnie spłucz skórę letnią wodą. Delikatnie osusz ciało.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ekstrakt z miodowego melona, nawilża i wygładza skórę

NIVEA - Men antyperspirant for men fresh active roll-on 50 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA Men Antyperspirant Fresh Active w kulce z ekstraktami morskimi zapewnia skuteczną ochronę i uczucie
świeżości przez cały dzień. Jest doskonałym połączeniem niezawodnej ochrony antyperspirantu i łagodnej pielęgnacji NIVEA. Produkt
pozostawia świeży, męski zapach, który utrzymuje się bardzo długo po aplikacji. Ochrona przed nadmiernym poceniem się utrzymuje się
nawet do 48 godzin. Antyperspirant dostępny jest również w sztyfcie i w sprayu. Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze

Marka: NIVEA

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Benzyl Alcohol, Geraniol, Propylene Glycol, PEG-150 Distearate, Ostrea Shell Extract, Maris Limus Extract, Persea Gratissima
Oil, Parfum, Glyceryl Isostearate, Butylene Glycol, Paraffinum Liquidum, Isoceteth-20, Aluminum Chlorohydrate, Aqua
Pozostale informacje: Product ID: 82808,
Przygotowanie i stosowanie: Nanieś na skórę pod pachami. Pozostaw do wyschnięcia. Nie nanosić na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Długotrwała świeżość 48-godzinna ochrona przed nadmiernym poceniem się Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie
Nie zawiera alkoholu Świeży, męski zapach

Bracia Sadownicy - Napój musujący jabłkowy 275 ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 498 g
Marka standaryzowana: Bracia Sadownicy
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój lekko gazowany na bazie soku tłoczonego z jabłek. Wzbogacony w witaminę C. Pasteryzowany.
Marka: Bracia Sadownicy
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie: Smak i barwa zależy od odmiany owoców. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem. Po
otwarciu przechowuj w lodówce i wypij do 48 godzin. Jeśli zdążysz to zrobić wcześniej, nie wpadaj w panikę. Nam się to zdarza bardzo
często.
Wartości odżywcze Średnia wartość odżywcza w 100 ml napoju
wartość energetyczna 118 kJ/ 28 kcal
tłuszcz
0g

w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
witamina C

6,6 g
6,0 g
0g
0g
6 mg / 7,5%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok tłoczony z jabłek 60%, woda, DWUTLENEK węgla, witamina C
Przygotowanie i stosowanie: Napój z bąbelkami. Wymieszaj, ale nie wstrząsaj. Najlepiej smakuje schłodzony w temperaturze 2-8 stopni
C.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% natury, tylko tłoczone jabłko, woda z bąbelkami, na bazie świeżo tłoczonego soku, bez dodatku cukru - zawiera naturalnie
występujące cukry, z sadów przyjaznych pszczołom

Auchan - Płyn do ust intesywna świeżość 500ml
Opis Produktu
Opis produktu: Intensywna świeżość. Redukuje osad nazębny i nieświeży oddech. Zapach miętowy. Do codziennego stosowania.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do płukania ust
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Zawiera fluorek sodu (113 ppm fluoru). Przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie połykać
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Aqua, alcohol dentat, sorbitol, peg-40 hydragenated castor oil, aroma, sodium benzoate, allantoin, sodium saccharin,
cetylpyridinium chlorine, sodium fluoride, benzoic acid, eugenol, limonene, ci 42090, ci 47005. Zawartość alkoholu - 21,12%
Przygotowanie i stosowanie: 2 razy przemyć jamę ustną po myciu zębów rano i wieczorem, używając 10-15 ml przez minimum 30
sekund, następnie wypluć.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Miód Wielokwiatowy 600g
Opis Produktu
Opis produktu: Miód taki doskonale smaruje się na pieczywie!

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miód nektarowy wielokwiatowy kremowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1420 kJ/339 kcal
Węglowodany
83 g
- w tym cukry
76 g
Białko
<0,5 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Miód nektarowy wielokwiatowy z dozownikiem 250g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mód nektarowy, wielokwiatowy
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1420 kJ/ 339 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
83 g
- w tym cukry
76 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mieszanka miodów z UE i niepochodzących z UE

Przechowywanie i stosowanie

E. Wedel - Ptasie mleczko śmietankowe 360g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera

Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ptasie Mleczko śmietankowe. Delikatna pianka w czekoladzie mlecznej.
Marka: E. Wedel
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
1898 kJ
Energia
454 kcal
Tłuszcz
23 g
w tym kwasy nasycone
14 g
Węglowodany
57 g
w tym cukry
48 g
Błonnik
1,4 g
Białko
3,4 g
Sól
0,10 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). Wartość odżywcza 10 g
Produkt zawiera 36 kostek x ~10 g
190 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada MLECZNA 31 % (cukier, tłuszcz KAKAOWY, MLEKO pełne w proszku, miazga KAKAOWA, SERWATKA w
proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY SOJOWE i E476, aromat), cukier, syrop glukozowy, MASŁO,
MLEKO zagęszczone słodzone, roztwór cukru inwertowanego, BIAŁKO JAJA w proszku, substancja żelująca (agar), ŚMIETANKA w
proszku (0,4 %), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromaty, substancja KONSERWUJĄCA (E202), Czekolada MLECZNA: masa
KAKAOWA minimum 32 %, masa MLECZNA minimum 18 %

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sól Himalajska jodowana drobna 500g
Opis Produktu
Opis produktu: Specjalnie dla Ciebie! Sól Himalajska to sól ręcznie wydobywana u podnóża Himalajów. Charakteryzuje się delikatnym smakiem, posiada
atrakcyjny biało - różowy kolor. Sól Himalajska podkreśla smak każdej Twojej potrawy.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Pakistan.
Przygotowanie: Stosować w kuchni jako sól tradycyjną.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sól Himalajska jodowana drobna.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed dostępem wilgoci.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
0 KJ/ 0 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
98,7 g
Jod
2700 mg (1800% NRV)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sól Himalajska, substancja wzbogacająca: jodan potasu.

Przechowywanie i stosowanie

E. Wedel - Ptasie mleczko waniliowe
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera

Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ptasie Mleczko waniliowe. Delikatna pianka w czekoladzie deserowej.
Marka: E. Wedel
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
1855 kJ
Energia
443 kcal
Tłuszcz
22 g
w tym kwasy nasycone
14 g
Węglowodany
57 g
w tym cukry
48 g
Błonnik
2,7 g
Białko
2,8 g
Sól
0,08 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). Wartość odżywcza 10 g
Produkt zawiera 36 kostek x ~10 g
186 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada DESEROWA 30 % (cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgatory:
LECYTYNY SOJOWE i E 476, aromat), cukier, syrop glukozowy, MASŁO, MLEKO zagęszczone słodzone, roztwór cukru
inwertowanego, BIAŁKO JAJA w proszku, substancja żelująca (agar), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja
KONSERWUJĄCA (E202), aromat, naturalny aromat waniliowy, Czekolada DESEROWA: masa KAKAOWA minimum 47 %

Przechowywanie i stosowanie

Grycan - Lody śmietankowe 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 619 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może
zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Lody Grycan Śmietankowe w dużym, familijnym opakowaniu. Tworzone są z naturalnych składników z dbałością o
najdrobniejsze szczegóły, w oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do ich produkcji użyto
prawdziwej, polskiej, pysznej śmietanki kremówki. Dzięki temu możesz poczuć swój ulubiony, wyjątkowy śmietankowy smak o każdej
porze dnia i roku - zawsze, kiedy Ty i Twoja rodzina macie ochotę na coś naprawdę pysznego. Wystarczy dla każdego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody śmietankowe
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
1093 kJ / 262 kcal
tłuszcz
15,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
9,8 g
węglowodany
25,8 g
w tym cukry
22,9 g
błonnik
0,3 g
białko
4,6 g
sól
0,17 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)
*) % referencyjnej wartości spożycia.
13%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA kremówka - 38%, woda, cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy, tłuszcz
KOKOSOWY, ŻÓŁTKA JAJ, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma

guar), aromat, sól
Pozostale informacje: Zawartość netto: 620 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, smak prawdziwej śmietanki

Grycan - Lody straciatella 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 672 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać,
SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Opis produktu: Lody Grycan Stracciatella w dużym, familijnym opakowaniu. Tworzone są z naturalnych składników z dbałością o
najdrobniejsze szczegóły, w oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do ich produkcji użyto
prawdziwej, polskiej śmietanki kremówki oraz szlachetnej czekolady w kruchych płatkach. Dzięki temu możesz poczuć wyjątkowy smak
kawałków czekolady zatopionych w pysznej śmietance o każdej porze dnia i roku - zawsze, kiedy Ty i Twoja rodzina macie ochotę na coś
naprawdę pysznego. Wystarczy dla każdego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody śmietankowe z kawałkami czekolady
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane. .
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
w tym cukry
błonnik
białko
sól

100 g produktu:
1190 kJ / 285 kcal
16,8 g
10,6 g
28,2 g
25,2 g
1,3 g
4,6 g
0,15 g

Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)
*) % referencyjnej wartości spożycia.
14%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA kremówka - 34%, woda, cukier, czekolada w płatkach - 9% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY,
emulgator (LECYTYNA SOJOWA), aromat], odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy, MASŁO, tłuszcz
KOKOSOWY, ŻÓŁTKA JAJ, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma
guar), aromat
Pozostale informacje: Zawartość netto: 620 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, z kawałkami czekolady

La boulangere - Bagietka z pieca 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: SOI i MLEKA
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Podgrzać piekarnik do temperatury 210'C i piec bułkę przez 13 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wstępnie podpieczona półbagietka
Marka: La Boulangere
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1060 kJ/ 250 Kcal
Tłuszcz
0,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
51 g
- w tym cukry
3,7 g
Błonnik
2,7 g

Białko

8,3 g

Sól

1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, zakwas PSZENNY, sól, aromat naturalny (zawiera alkohol), drożdże, GLUTEN PSZENNY, słodowa
mąka PSZENNA, środek do przetwarzania mąki (kwas askorbinowy)

Przechowywanie i stosowanie

Hellena - Oranżada biała 250ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 270 g

Marka standaryzowana: Hellena
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany Oranżada Biała. Pasteryzowany.
Marka: Hellena
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml napoju:
wartość energetyczna
150 kJ / 35 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
8,6 g
w tym cukry
8,6 g
białko
0g
sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: oryginalny smak
Dodatkowe informacje: Cudze chwalicie, swego nie znacie!.

Schweppes - Napój gazowanymojito 0.85L
Opis Produktu
Opis produktu: Sekretne, wyjątkowo przyjemne połączenie kwaśnego smaku limonki i świeżej mięty, przełamane idealnie zrównoważoną
słodyczą. Intensywne bąbelki doskonale podkreślają orzeźwiający charakter napoju.
Marka standaryzowana: Schweppes
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezalkoholowy napój gazowany o smaku limonkowo-miętowym.
Marka: Schweppes
Przechowywanie: Ewentualny osad jest rezultatem wytrącania się naturalnego soku owocowego w napoju. Chronić przed działaniem
promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Butelka 0,85 litrowa zawiera 4,25 porcji po 200 ml.

Wartość odżywcza na: 100 ml
136 kJ
(32 kcal)
0g
0g
7,6 g
7,6 g
0g
0,01 g
Wartość odżywcza na: 200 ml

*% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 272 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, sok limonkowy z koncentratu 1,5%, DWUTLENEK węgla, kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat
limonkowy, aromat miętowy, substancja KONSERWUJĄCA: sorbinian potasu
Pozostale informacje: Wyprodukowane za zgodą Schweppes International Limited.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: klasyczny, delikatnie słodki

Kotlina Natury - Jaja L 10 sztuk wolny wybieg
Opis Produktu
Opis produktu: Klasa wagowa - L duże; 73 g > masa ? 63 g. 1 Jaja z chowu na wolnym wybiegu. Klasa Jakości A.
Marka standaryzowana: Kotlina Natury

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja z chowu na wolnym wybiegu.
Marka: Kotlina Natury
Przechowywanie: Po zakupie przechowywać w warunkach chłodniczych.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: QES - System Kontroli Jakości Jaj,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Kod na skorupie. X-YY-ZZZZZZZZ oznacza:. X. Sposób chowu kur. 0 - Ekologiczny. 1 - Wolnowybiegowy. 2 Ściółkowy. 3 - Klatkowy. YY. Kraj pochodzenia jaj. ZZZZZZZZ. Numer identyfikacyjny producenta.

Kotlina Natury - Jaja L 10 sztuk ściółkowe
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 673 g
Logotypy stron trzecich cd: QES - System Kontroli Jakości Jaj
Opis produktu: Klasa wagowa - L duże; 73 g > masa ? 63 g. 2 Jaja z chowu ściółkowego. Klasa jakości A.
Marka standaryzowana: Kotlina Natury

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja z chowu ściółkowego
Marka: Kotlina Natury
Przechowywanie: Po zakupie przechowywać w warunkach chłodniczych.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Kod na skorupie. X-YY-ZZZZZZZZ oznacza:. X. Sposób chowu kur. 0 - Ekologiczny. 1 - Wolnowybiegowy. 2 - Ściółkowy. 3 Klatkowy. YY. Kraj Pochodzenia Jaj. ZZZZZZZZ. Numer identyfikacyjny producenta. Nr zakładu pakowania: PL - 02215903.

Auchan - Jaja z chowu ekologicznego 6 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 345 g

Opis produktu: Jaja z chowu ekologicznego, świeże. Klasa A. Jaja różnej wielkości. Minimalna masa netto 6 sztuk: 318 g.
Marka standaryzowana: Auchan
Informacje dot stylu zycia: Organiczne

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja z chowu ekologicznego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Po zakupie jaja należy przechowywać w warunkach chłodniczych.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Numer zakładu pakowania: PL - 02215903.

Auchan - Jaja L 10 sztuk ściółkowe
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 673 g

Opis produktu: Jaja z chowu ściółkowego, świeże. klasa A. Klasa wagowa: L - duże (? 63 g - <73 g).
Marka standaryzowana: Auchan

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja z chowu ściółkowego
Marka: Auchan

Przechowywanie: Po zakupie jaja należy przechowywać w warunkach chłodniczych.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pyszne w każdym wydaniu!

Dodatkowe informacje: Numer zakładu pakowania: PL - 02215903.

Auchan - Jaja L 6 sztuk. wolny wybieg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 657 g
Opis produktu: Jaja z chowu na wolnym wybiegu, świeże. klasa A. Klasa wagowa: L - duże (? 63 g - <73 g).
Marka standaryzowana: Auchan

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja z chowu na wolnym wybiegu
Marka: Auchan
Przechowywanie: Po zakupie jaja należy przechowywać w warunkach chłodniczych.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Numer zakładu pakowania: PL - 02215903.

Sierpc - Serek Capri typu włoskiego 220g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 286 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Sierpc
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Capri Serek typu włoskiego
Marka: Sierpc
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 1-8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
790 kJ/190 kcal
tłuszcz
14 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,8 g
węglowodany
3,6 g
- w tym cukry
3,0 g
białko
12 g
sól
0,50 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: serwatka (z MLEKA), MLEKO pasteryzowane, sól, regulator kwasowości kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łatwe otwieranie

Almette - Serek twarogowy z pomidorami 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 163 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Almette
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puszysty serek twarogowy. Spulchniony azotem, pasteryzowany.
Marka: Almette
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
976 kJ/ 236 kcal
Tłuszcz
21 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
15 g
Węglowodany
4,4 g
w tym cukry
4,3 g
Białko
7,3 g
Sól
0,62 g
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. w porcji (15 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, pomidory (3,5%), BIAŁKA MLEKA, sól, cebula, pietruszka

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnych składników, polskie mleko, bez zagęstników, bez barwników, bez konserwantów

Sierpc - Ser Królewski plastry 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 164 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Sierpc
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Królewski
Marka: Sierpc
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1470 kJ/353 kcal
Tłuszcz
26 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
1,2 g
w tym cukry
0g
Białko
26 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, stabilizator chlorek wapnia, kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik annato
Pozostale informacje: 45% tł. w s.m. Kl. I, Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarancja wspaniałego smaku, plastry

KIELISZKI DO WINA BI.250ML 6SZT Kieliszki do wina białego 250 ml x 6 sztuk
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kieliszki do wina białego
Marka: Krosno
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Użytkować w temperaturze otoczenia, nie podgrzewać do temperatury powyżej 60'C. Narażenie
naczyń na różnice temperatur przekraczającej 35'C poprzez szybkie podgrzanie lub szybkie schłodzenie może powodować ich
uszkodzenie. Użytkowanie naczyń rzez małe dzieci wymaga nadzoru osoby dorosłej. W celu mycia mechanicznego stosować tylko
programy pracy zmywarki oraz środki chemiczne specjalne przeznaczone do mycia wyrobów szklanych. UWAGA! rekomendujemy mycie
ręczne wyrobów dekorowanych złotem i platyną

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 x 250 ml

Przechowywanie i stosowanie

E. Wedel - Ptasie mleczko czekoladowe w delikatnej piance cze...
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać,
Soja - Zawiera

Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ptasie Mleczko czekoladowe. Delikatna pianka w czekoladzie deserowej.
Marka: E. Wedel
Wartości odżywcze
100 g
Energia
1860 kJ
Energia
445 kcal
Tłuszcz
22 g
w tym kwasy nasycone
14 g
Węglowodany
56 g
w tym cukry
47 g
Błonnik
3,3 g
Białko
3,0 g
Sól
0,05 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 10 g
Produkt zawiera 36 kostek x ~10 g
186 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada deserowa 30% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: lecytyny SOJOWE i E
476, aromat), cukier, syrop glukozowy, MASŁO, MLEKO zagęszczone słodzone, roztwór cukru inwertowanego, miazga kakaowa (2,7%),
białko JAJA w proszku, substancja żelująca (agar), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromaty, substancja konserwująca (E202),
Czekolada deserowa: masa kakaowa minimum 47%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kakao z Ghany

House of Asia - Mieszanka przypraw do kuchni japońskiej 20 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać,
SEZAM - Zawiera, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Japonia na talerzu!. Zrównoważony, dobrze zbilansowany słodko-pikantny smak mieszanki z dodatkiem imbiru, słodkiej
papryki i pieprzu cayenne to uniwersalna przyprawa, która nadaje daniom japońskiego stylu.
Marka standaryzowana: House of Asia
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przypraw do kuchni japońskiej
Marka: House of Asia
Dodatki: MSG (glutaminian) - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu, w zamkniętym opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SEZAM biały, imbir mielony, papryka słodka, pieprz cayenne, sól himalajska, koper WŁOSKI mielony, cebula mielona,
czosnek mielony, pieprz czarny mielony
Przygotowanie i stosowanie: Idealna do: kurczaka, łososia, warzyw,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: twoje dania z azjatycką nutą, naturalne składniki, bez glutaminianu sodu, z solą himalajską, uniwersalna

HP - Papier ksero A4 biały
Opis Produktu
Opis produktu: Format: A4(210 x 297 mm). Opracowany do szerokiego zakresu czarno-białych wydruków. idealny do potrzeb domowych
i biurowych.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papier xero
Marka: Hewlett Packard

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 500 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Mlekovita - Wypasione Mleko UHT 3.2% 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1072 g

Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Wypasione
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko UHT, zawartość tłuszczu 3,2 %.
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: źródło wapnia.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +25°C Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych
nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 ml
Energia
253 kJ/60 kcal
Tłuszcz
3,2 g
w tym kwasy nasycone2,1 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
3,2 g
Sól
0,10 g
Wapń
105 mg - 13 %* DRWS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zawartość tłuszczu 3,2 %
Pozostale informacje: FSC - Mix - www.fsc.org, Mieszany, Tektura z odpowiedzialnych źródeł, FSC C014047, Tetra Pak wybiera FSC,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia

Wypasione - Wypasione mleko UHT 2% 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1066 g
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Wypasione
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 25

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko UHT, zawartość tłuszczu 2,0 %.
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +25°C. Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych
nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Energia
208 kJ/50 kcal
Tłuszcz
2,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
3,2 g
Sól
0,10 g
Wapń
105 mg - 13 %* DRWS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zawartość tłuszczu 2,0 %
Pozostale informacje: FSC - Mix - www.fsc.org, Mieszany, Tektura z odpowiedzialnych źródeł, FSC C014047, Tetra Pak wybiera FSC,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło wapnia

Auchan - Kopytka 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, MLEKO, RYBY, SIARCZYNY, MIĘCZAKI,
SKORUPIAKI
Rozszerzona nazwa produktu: Gotowe kluski na bazie ziemniaków i mąki pszennej, gotowe do spożycia po obróbce cieplnej
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożywać po podgrzaniu. Przed przygotowaniem należy wyjąć produkt z opakowania.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W garnku – wlać do garnka 2 l wody i zagotować. Rozdzielone kopytka wrzucić do wrzącej wody i gotować około 1
minutę.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kopytka
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
741 kJ/170 kcal
Tłuszcz
0,84 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,16 g
Węglowodany
38,1 g
- w tym cukry
1,4 g
Błonnik
0,5 g
Białko
3,5 g
Sól
1,17 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniaki 73%, mąka PSZENNA 15%, skrobia ziemniaczana 10 %, olej rzepakowy, sól, masa JAJOWA (z JAJ kurzych),
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: beta-karoten, substancja KONSERWUJĄCA: sorbinian potasu.
Przygotowanie i stosowanie: Na patelni – smażyć na rozgrzanym oleju roślinnym około 2-3 minuty

Przechowywanie i stosowanie

AUCHAN - Naleśniki z serem 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, RYBY, SIARCZYNY, MIĘCZAKI, SKORUPIAKI

Opis produktu: Doskonały obiad!
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt garmażeryjny, gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożywać po podgrzaniu. Przed przygotowaniem należy wyjąć produkt z opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W kuchence mikrofalowej: odgrzewać przy mocy 600 W przez około 2 minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naleśniki z serem
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
773 kJ/ 183 Kcal
Tłuszcz
2,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
32,6 g
- w tym cukry
10,5 g
Błonnik
0,09 g
Białko
7,7 g
Sól
0,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY 29% (z MLEKA), mąka PSZENNA, woda, cukier, kasza manna z PSZENICY gotowana (kasza manna,
woda), olej rzepakowy, BŁONNIK (PSZENNY) BEZGLUTENOWY z babki JAJOWATEJ, inulina, masa JAJOWA pasteryzowana (z
JAJ kurzych), substancje spulchniające (węglan sodu, difosforany), skrobie modyfikowane, sól, SERWATKA w proszku (z MLEKA),
substancja KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), aromat
Przygotowanie i stosowanie: Na patelni: Smażyć na rozgrzanym oleju roślinnym około 4-5 minut

Przechowywanie i stosowanie

AUCHAN - Naleśniki z jabłkiem 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, MLEKO, RYBY, SIARCZYNY, MIĘCZAKI, SKORUPIAKI

Opis produktu: Doskonały obiad!
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt garmażeryjny, gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożywać po podgrzaniu. Przed przygotowaniem należy wyjąć produkt z opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W kuchence mikrofalowej: odgrzewać przy mocy 600 W przez około 2 minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naleśniki z jabłkiem
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
606 kJ/ 143 Kcal
Tłuszcz
1,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
28,3 g
- w tym cukry
10,2 g
Błonnik
1,8 g
Białko
2,8 g
Sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Jabłko 34%, mąka PSZENNA, woda, cukier, olej rzepakowy, masa JAJOWA pasteryzowana (z JAJ kurzych), substancje
spulchniające (węglan sodu, difosforany), skrobia modyfikowana, sól, BŁONNIK z babki JAJOWATEJ, BŁONNIK PSZENNY
BEZGLUTENOWY, inulina, substancja KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), aromat, cynamon
Przygotowanie i stosowanie: Na patelni: Smażyć na rozgrzanym oleju roślinnym około 4-5 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Uszka z mięsem 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, RYBY, MLEKO, MIĘCZAKI, SKORUPIAKI

Opis produktu: Doskonały obiad!
Rozszerzona nazwa produktu: Pierożki z ciasta makaronowego z farszem mięsnym. Produkt gotowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożywać po podgrzaniu. Przed przygotowaniem należy wyjąć produkt z opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W garnku: wrzucić do wrzącej, osolonej wody i gotować na małym ogniu przez 3 minuty od momentu wypłynięcia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Uszka z mięsem
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
998 kJ/ 237 Kcal
Tłuszcz
8,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,6 g
Węglowodany
31,9 g
- w tym cukry
1,2 g
Błonnik
1,2 g
Białko
9,4 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka z PSZENICY durum (SEMOLINA), woda, mięso 28% (mięso drobiowe z indyka 12%, mięso wieprzowe 9%, mięso
wołowe 7%), bułka tarta (mąka PSZENNA, drożdże sól), mąka PSZENNA, masa JAJOWA (z JAJ kurzych), BŁONNIK PSZENNY
BEZGLUTENOWY, sól, olej rzepakowy, hydrolizat BIAŁKA SOJOWEGO, cukier, ocet, warzywa suszone (czosnek, cebula (zawierają
SIARCZYNY)), EKSTRAKT drożdżowy, przyprawy, barwnik (beta karoten), substancja KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), aromaty
Przygotowanie i stosowanie: W kuchence mikrofalowej: odgrzewać przy mocy 700W przez około 1 minutę

Przechowywanie i stosowanie

Unimil - Prezerwatywy natural gładka powierzchnia 3 sztuki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 12 g

Logotypy stron trzecich cd: ISO 4074
Opis produktu: Natural+ to klasyczne prezerwatywy, łączące przyjemność i naturalne doznania z pełnym bezpieczeństwem. Wyjątkowo cienkie. - Gładka powierzchnia. - Dobrze nawilżone. - Ze zbiorniczkiem.
Marka standaryzowana: Unimil

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Prezerwatywy natural gładka powierzchnia
Marka: Unimil
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt jest wykonany z lateksu kauczuku naturalnego, który może wywoływać reakcje alergiczne, w
tym wstrząs anafilaktyczny. Właściwe stosowanie prezerwatyw Unimil pomaga ograniczyć ryzyko ciąży oraz wielu chorób
przenoszonych drogą płciową. Żadna metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed działaniem światła słonecznego.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Przed zastosowaniem proszę zapoznać się z instrukcją drukowaną wewnątrz kartonu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bezpieczeństwo i wygoda, teraz cieńsze dla jeszcze bardziej naturalnych doznań, dyskretny i przyjemny zapach, 53 mm, kolor
naturalny

NewCaress - Prezerwatywy dodatkowo nawilżane, 3 sztuki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 12 g
Logotypy stron trzecich cd: ISO 4074
Opis produktu: Poczujcie przypływ rozkoszy. Wybierzcie dodatkowo nawilżane prezerwatywy, które zapewnią Wam komfortowe i
pełne doznań zbliżenia. Ekonomiczne opakowanie - Twój zysk. Łatwe otwieranie. Producent znany na 5 kontynentach. Racjonalny wybór
dla emocjonujących doznań. Doskonała jakość w doskonałej cenie. 100% testowane elektronicznie.
Marka standaryzowana: new caress

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Prezerwatywy
Marka: New Caress
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt jest wykonany z lateksu kauczuku naturalnego, który może wywoływać reakcje alergiczne, w
tym szok anafilaktyczny. Właściwe stosowanie prezerwatyw New Caress pomaga ograniczyć ryzyko ciąży oraz wielu chorób
przenoszonych drogą płciową. Żadna metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Przed zastosowaniem proszę zapoznać się z instrukcją na odwrocie opakowania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dodatkowe nawilżenie - większy komfort dla Was obojga, 52 mm, kolor naturalny

Nivea - Żel pod prysznic 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Postaw na odprężający prysznic, zwłaszcza po treningu! Żel pod prysznic dla mężczyzn NIVEA MEN Sport 24H Fresh
Effect to wyjątkowy kosmetyk myjący 3w1, odpowiedni do oczyszczania ciała, twarzy oraz męskich włosów. Formuła z dodatkiem
minerałów i o zapachu limonki tworzy pobudzającą pianę i odpręża zmęczone ciało, zwłaszcza po sportowej aktywności. Żel pod prysznic
skutecznie oczyszcza oraz zapewnia długotrwałą pielęgnację, bez zaburzania naturalnej równowagi pH skóry. Jego świeży, męski zapach
daje przyjemne uczucie czystości i świeżości, które pozostaną z Tobą na dłużej. To prawdziwy zastrzyk energii pod prysznicem.
Dodatkowo, formuła jest w 99% biodegradowalna - w trosce o Twoją skórę i naszą planetę. *zgodnie z OECD lub zbliżonymi metodami.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Chloride, Calcium Chloride, Glycerin,
Caprylyl/Capryl Glucoside, Citric Acid, Glycol Distearate, Laureth-4, Tocopherol, Sodium Sulfate, Sodium Benzoate, Parfum, CI 42090
Pozostale informacje: Product ID: 81083,
Przygotowanie i stosowanie: Produkt odpowiedni do codziennego stosowania Nanieś żel na mokrą skórę i umyj ciało, twarz i włosy,
pomijając okolice oczu. Po umyciu dokładnie spłucz wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Odświeżająca formuła z dodatkiem minerałów, o ożywczym zapachu Kosmetyk myjący 3w1: do ciała, twarzy i włosów
Oczyszcza i odświeża skórę pH przyjazne dla skóry Butelka (wyłączając etykietę i nakrętkę) została wykonana w 97% z odzyskanego
plastiku Formuła jest w 99% biodegradowalna* Produkt przebadany dermatologicznie

Zozole - Żelki sticks 75g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 88 g
Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Zozole
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Hello Żelo
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki o smaku owocowym z nadzieniem cukrowym.
Marka: Zozole
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
wartość energetyczna
1565 kJ/369 kcal
tłuszcz
2,3 g
w tym - nasycone kwasy tłuszczowe1,3 g
węglowodany
86 g
w tym - cukry
64 g
białko
0,8 g
sól
0,18 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, sok jabłkowy z koncentratu (25%), syrop glukozowo-fruktozowy, skrobia kukurydziana, syrop cukru inwertowanego,
skrobia PSZENNA, mąka PSZENNA, tłuszcz roślinny (palmowy, kokosowy), substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, regulatory
kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytrynian potasu, skrobia ziemniaczana, żelatyna, aromaty, olej roślinny (kokosowy,
palmowy), emulgator: E 471, sól, kocentraty owocowe i warzywne: marchew, czarna porzeczka, barwniki: kurkumina, koszenila,
kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, dwutlenek tytanu

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: 25% soku owocowego, z ekstraktami naturalnymi

ONE TWO FUN - Masa plastyczna 4 szt.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zawiera ZBOŻE.
Opis produktu: Formy znajdują się na pokrywce.
Podmarka: Rik&Rok
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 4 pojemniki z plasteliną x 140g.
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 4 szt.

Przechowywanie i stosowanie

ONE TWO FUN-Elektroniczna Kasa Fiskalna Dla Dzieci + Akces.
Opis Produktu
Podmarka: Rik&Rok

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Moja kasa fiskalna
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Jeżeli zabawka zawiera plastikowe sznurki należy je usunąć przed wręczeniem zabawki dziecku.
Zawiera baterie. Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie nadające się do ponownego ładowania muszą być
wyjęte z zabawki przed ładowanie(nie dotyczy zabawek w których baterie są zainstalowane na stałe). Baterie nadające się do ponownego
ładowania mogą być ładowane tylko przez dorosłych.(Nie dotyczy zabawek, w których baterie są zainstalowane na stałe). Nie stosować
jednocześnie standardowych nowych i zużytych baterii alkalicznych(węgiel-cynk) i baterii nadających się do ponownego ładowania(nikielkadm). Używać tylko tego typu standardowe baterie albo baterie nadające sie do ponownego ładowania. Wkładać standardowe albo nadające
sie do ponownego ładowania baterie respektując ich polarności. Zużyte standardowe baterie albo baterie nadające sie do ponownego
ładowania, muszą być wyjęte z zabawki. Końce baterii nie muszą dotykać innych części metalicznych. Nie wolno zawierać zacisków
zasilania. Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Proszę się skontaktować z
lokalnymi władzami lub z Państwa sprzedawcą, żeby otrzymać adresy miejsc, do których produkty elektryczne należy zawieźć w celu ich
zniszczenia.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sucha karma dla kociąt z kurczakiem. marchewką i mlekiem 400 g
Opis Produktu
Opis produktu: Receptura karmy zapewnia zaspokojenie potrzeb żywieniowych kociąt w okresie wzrostu. Zawiera ona: białko, w ilości niezbędnej do rozwoju
mięśni, substancje mineralne i Witaminę D dla mocnych kości i zdrowych zębów, źródło błonnika pokarmowego, który przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania układu pokarmowego, Witaminę E która wspomaga układ odpornościowy. Wielkość, kształt i tekstura karmy została dostosowana do szczęki
kociąt, zachęca do żucia i pomaga w utrzymaniu higieny jamy ustnej. Postaraj się pobawić z Twoim kotem przez parę chwil, aby połączyć ćwiczenia fizyczne ze
wzmacnianiem łączącej was więzi
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Aby Twój kot przyzwyczaił się do nowego pokarmu pod względem smaku i zapachu, wszelkie zmiany diety powinny
być wprowadzane stopniowo, na przestrzeni około tygodnia, poprzez mieszanie dotychczasowej i nowej karmy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla kociąt (w wieku od półtora miesiąca do roku), sucha, z kurczakiem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym suszone mięso z kurczaka 14%), zboża, produkty pochodzenia roślinnego,
oleje i tłuszcze, roślinne ekstrakty białkowe, warzywa, mleko, i produkty mleczne

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Multicroc Karma sucha dlapsa 4 kg
Opis Produktu
Opis produktu: Receptura karmy zapewnia zaspokojenie potrzeb żywieniowych dorosłych psów średnich i dużych ras. Zawiera ona: źródło błonnika
pokarmowego, która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego. Witaminę E, która wspomaga funkcjonowanie układu
odpornościowego. Substancje mineralne i witaminę D dla mocnych kości i zdrowych zębów. Wielkość kształt i tekstura karmy została dostosowana do
rozmiaru szczęki psa, zachęca do żucia i pomaga w utrzymaniu higieny jamy ustnej. Postaraj się wychodzić z psem na długie spacery lub pobawić się z nim
przez parę chwil, aby połączyć ćwiczenia fizyczne ze wzmacnianiem łączącej was więzi.

Jednostka opisowa: kg
Podmarka: Adult Multi Croquettes
Warunki przechowywania: Przed otwarciem: Chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą.
Uzytkowanie i przechowywanie: Aby twój pies przyzwyczaił się do nowego pokarmu pod względem smaku i zapachu, wszelkie zmiany
diety powinny być wprowadzane stopniowo, na przestrzeni około tygodnia, poprzez mieszanie dotychczasowej i nowej karmy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Dzienne spożycie dla psa zależy od poziomu jego aktywności. Podawać psu zgodnie z zaleceniami oraz z dostosowaniem
odpowiedniej ilości do potrzeb. Karmę w jadłospis należy wcielać stopniowo. Zawsze należy zostawiać miskę świeżej wody dla psa do
popicia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów, sucha, z wołowiną
Marka: Auchan
Przechowywanie: Po otwarciu: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Witamina A
7.500 j.m.
Witamina D3
750 j.m.
Witamina E
75 mg
Siarczan żelaza (II) monohydrat 112 mg
Żelazo
34 mg
Siarczan miedzi, pentahydrat
16 mg
Miedź
4 mg
Siarczan cynku, monohydrat
160 mg
Cynk
56 mg
Siarczan manganowy, monohydrat 11 mg
Mangan
3,5 mg
Bezwodny jodan wapnia
2,7 mg
Jod
0,9 mg
L-selenometionina
0,06 mg
Selen
0,02 mg

Dodatki sensoryczne
Dodatki technologiczne

Barwniki
Przeciwutleniacze, konserwanty

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zboża, produkty pochodzenia roślinnego, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym wołowina minimum 21% z
suszonego mięsa wołowego w granulkach z wołowiną) oleje i tłuszcze, warzywa
Sklad produktu: Składniki analityczne: Białko surowe 24%, włókno surowe 3%, oleje i tłuszcze surowe 12%, wilgotność 10%, popiół
surowy 9%, Witamina A: 5500 j.m./kg Witamina D3: 500 j.m./kg Witamina E: 33 mg/kg

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sucha karma senior z drobiem 4kg.
Opis Produktu
Opis produktu: Receptura karmy zapewnia zaspokojenie potrzeb żywieniowych dorosłych psów średnich i dużych ras w wieku powyżej 7 lat. Zawiera ona:
błonnik pokarmowy, który przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego. L-karnitynę, która poprawia metabolizm tłuszczy.
Witamina E, która wspomaga układ odpornościowy, substancje mineralne i witamina D dla mocnych kości i zdrowych zębów. Wielkość, kształt i tekstura
karmy została dostosowana do rozmiarów szczęki psa, zachęca do żucia i pomaga w utrzymaniu higieny jamy ustnej. Postaraj się wychodzić z psem na długie
spacery lub pobaw się z nim przez parę chwil, aby połączyć ćwiczenia fizyczne ze wzmacnianiem łączącej Was więzi

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Aby Twój pies przyzwyczaił się do nowego pokarmu pod względem smaku i zapachu, wszelkie zmiany
diety powinny być wprowadzone stopniowo, na przestrzeni około tygodnia, poprzez mieszanie dotychczasowej i nowej karmy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Podawać bez przetwarzania, o temperaturze pokojowej

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów w wieku 7 lat i więcej, sucha z drobiem
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą
Białko surowe
Tłuszcz surowy
Włókno surowe
Wilgotność

18%
8%
4%
10%

Popiół surowy

6,5%

Witamina A
11 000 j.m./kg
Witamina D3
1 000 j.m./kg
Witamina E
66 mg/kg
Dodatki dietetyczne
na 1 kg
Witamina A
15 000 Ul
Witamina D3
1 500 Ul
Witamina E
168 mg
Żelazo (Siarczan żelaza (II) monohydrat) 35 mg
Miedź (Siarczan miedzi, pentahydrat) 4 mg
Cynk (Siraczan cynku, monohydrat)
58 mg
Mangan (bezwodny jodan wapnia)
8,9 mg
Jod (bezwodny jodan wapnia)
0,9 mg
Selen (L-selenometionina)
0,04 mg
Dodatki sensoryczne
Barwniki
Dodatki technologiczne
Przeciwutleniacze, konserwanty

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ZBOŻA, produkty pochodzenia roślinnego, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym suszone mięso drobiowe 4%),
oleje i tłuszcze, drożdżę, warzywa
Przygotowanie i stosowanie: Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sucha karma z drob. i warzywami 3.2kg.
Opis Produktu
Opis produktu: Opti-Digest to mieszanka fermentujących i niefermentujących włókien pokarmowych zapewniających optymalny proces trawienia oraz
właściwą równowagę flory jelitowej. Optymalne dawkowanie sprzyja wydzielaniu odchodów o zwartej konsystencji oraz zapobiega niestrawnością.
Wyselekcjonowane włókna pochodzą z różnych surowców roślinnych-zbóż i roślin wysokobiałkowych(pełnoziarnistej pszenicy, otrębów zbożowych i
kukurydzy).

Jednostka opisowa: kg
Warunki przechowywania: temp. Pokojowa
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.
Przygotowanie: Po zakończeniu okresu odsadzania, szczenięciu należy podawać zalecane na opakowaniu ilości. Zwierzęciu należy

zapewnić stały dostęp do miski z wymienianą codziennie świeżą wodą.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sucha karma bogata w drób, zielone warzywa i marchewkę.
Marka: Auchan
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziarna zbóż (4% ziaren zbóż w krokietach), mięso i zwierzęce produkty uboczne (14% drobiu w krokietach drobiowych),
produkty uboczne pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, składniki mineralne, warzywa (4% marchewki w krokietach z marchewką oraz
4% zielonych warzyw w krokietach z zielonymi warzywami). białka 32%, tłuszcze 14%, popiół 8%, surowa celuloza 3%, wilgotność 10%,
wapń 1,7%, fosfor 1%.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sucha karma bogata w ziarna zbóż i wołowinę 10kg.
Opis Produktu
Opis produktu: To mieszanka fermentujących i niefermentujących włókien pokarmowych zapewniających optymalny proces trawienia oraz właściwą
równowagę floty jelitowej. Optymalne dawkowanie sprzyja wydzielaniu odchodów o zwartej konsystencji oraz zapobiega niestrawności.

Informacje dot stylu zycia: W związku z nowym pokarmem twój pies musi przyzwyczaić się do jego smaku, sposobu trawienia i
przemiany materii, dlatego też każdą zmianę w żywieniu należy wprowadzać stopniowo przez okres około jednego tygodnia
Jednostka opisowa: kg
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Dawkowanie: waga psa/zalecana dawka na dzień: 1-5kg/30-110g, 5-10kg/110-180g, 10-15kg/180-245g, 15-20kg/245-305g,
20-25kg/305-360g, 25-30kg/360-315 g, 30-60kg/415-610g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sucha kompletna karma dla psa
Marka: Opti digest

Przechowywanie: Produkt wrażliwy na wysoką temperaturę i wilgoć. Po użyciu szczelnie zamknąć opakowanie
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziarna zbóż (14% ziaren zbóż w krokietach bogatych w ziarna zbóż), mięso/ zwierzęce produkty uboczne(4% wołowiny w
krokietach z wołowiną), produkty uboczne pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, warzywa, składniki mineralne. analiza składników:
białka ogółem 24%, tłuszcze ogółem 12%, popiół ogółem 9%, surowa celuloza 3%, wilgotność 10%

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Bio śmietana 18% do zup sosów i sałatek 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera

Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Podmarka: Bio
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana 18% do zup, sosów i sałatek
Marka: Piątnica
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +1°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
783 kJ/190 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
4,0 g
w tym cukry
4,0 g
Białko
2,9 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA pasteryzowana Bio, żywe kultury bakterii mlekowych

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład: śmietanka + żywe kultury bakterii, z mleka ekologicznego

Piątnica- Serek wiejski 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bio
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek wiejski Bio
Marka: Piątnica
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C. Nie zamrażać.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
406 kJ/97 kcal
Tłuszcz
5,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,5 g
Węglowodany
2,0 g
w tym cukry
1,5 g
Białko
11 g
Sól
0,70 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG ziarnisty Bio, ŚMIETANKA pasteryzowana Bio, sól
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-09 Rolnictwo UE,
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład: twaróg ziarnisty + śmietanka + sól, z mleka ekologicznego

Muller - Napój mleczny wysokobiałkowy o smaku czek- ban 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Podmarka: Mullermilch Protein+
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Najlepiej pić schłodzony
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny z wysoką zawartością białka, o smaku czekoladowo bananowym, wzbogacony o
witaminy. Pasteryzowany
Marka: Muller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 4'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g smak czekoladowo-bananowy
Wartość energetyczna
352 kJ / 83 kcal
Tłuszcz
1,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1g
Węglowodany
10,6 g
- w tym cukry
10,2 g
Białko
6,5 g
Sól
0,14 g
Witamina E
2,9 mg
Tiamina
0,23 mg
Ryboflawina
0,35 mg

Witamina B6

0,28 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MAŚLANKA, BIAŁKA MLEKA, glukoza, czekolada w proszku 3,4% (cukier, KAKAO w
proszku), cukier, przecier bananowy 0,04%, zagęszczony przecier bananowy, stabilizator (karagen), aromaty, sól, witamina E,
RYBOFLAWINA, tiamina, witamina B6

Przechowywanie i stosowanie

Huzar - Miód Ekologiczny pszczeli nektarowy. lipowy 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 592 g

Marka standaryzowana: Huzar
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Mieszanka miodów pochodzących z UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miód Ekologiczny pszczeli nektarowy lipowy.
Marka: Huzar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Ulega naturalnej krystalizacji.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
1420 kJ / 340 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
84 g
w tym cukry
67 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-01, Rolnictwo UE,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt rolnictwa ekologicznego

Kamis - papryka wędzona mielona 20 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Potrawy z papryką - proste i wyrafinowane - jadałem na całym świecie ale największe wrażenie zrobiły na mnie
paprykowe dania z dymnym posmakiem wędzonki. Przywodziły na myśl sycące posiłki ze stepowego ogniska rusztu polowej kuchni czy
paleniska przydrożnej gospody. Czy wiesz, że... wędzona papryka nadaje potrawie wyrafinowany aromat prawdziwej wędzonki? Dlatego
też jest bardzo popularna wśród wegetarian i wegan. Komponuje się z daniami mięsnymi, rybnymi, owocami morza, pasuje do sera i
twarożków, a także... fasoli po bretońsku i gulaszy.
Marka standaryzowana: Kamis
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Zapakowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka wędzona mielona
Marka: Kamis
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarancja jakości

Dary Natury - Ekologiczna. sypka herbata czarna bajeczna 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 116 g

Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-01 Rolnictwo UE/spoza UE, Jednostka certyfikująca
Ekogwarancja PTRE sp. z o.o.
Opis produktu: Kompozycja bajeczna to wyjątkowa w smaku mieszanka przygotowana na bazie herbaty czarnej z dodatkiem
aromatycznych kwiatów. Płatki róży nadają przyjemny aromat i zawierają cenne flawonoidy, kwiat bławatka wpływa korzystnie na układ
moczowy, nagietek działa przeciwzapalnie, a kwiat ślazu ma działanie wykrztuśne oraz osłaniające.
Marka standaryzowana: Dary Natury
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczna herbata czarna bajeczna
Marka: Dary Natury
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: herbata czarna cejlońska* 80%, płatki róży*, bławatka*, nagietka*, słonecznika*, kwiat ślazu*, *produkt rolnictwa
ekologicznego
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Jedną łyżeczkę herbaty zalać szklanką wody o temperaturze ok. 95 stopni (odczekać 1-3
min od momentu wrzenia) i zaparzać przez kilka minut pod przykryciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z gór Cejlonu

Mlekovita - Jogurt Polski waniliowy bez laktozy 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 270 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla osób z nietolerancją laktozy
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Polski Jogurt bez laktozy waniliowy z pokruszoną laską wanilii, pitny.
Marka: Mlekovita
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna 264 kJ
Wartość energetyczna 62 kcal
Tłuszcz
0,8 g
w tym kwasy nasycone0,5 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
10 g
Białko
2,8 g
Sól
0,10 g
Zawartość laktozy
<0,01 g / 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO*, cukier**, skrobia, aromat, pokruszona laska wanilii - 0,01%, barwnik: karoteny, żywe kultury bakterii
JOGURTOWYCH oraz Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium, *wyprodukowano bez stosowania GMO, **bez GMO
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć,

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: wyprodukowano bez stosowania GMO, Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium, z pokruszoną laską wanilii

Maluta - Jogurt naturalny pełnomleczny 180 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 192 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Maluta
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny bez laktozy.
Marka: Maluta
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +2 °C do +8 °C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
476 kJ / 114 kcal
Tłuszcz
7,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,3 g
Węglowodany
3,4 g
w tym cukry
3,4 g
Białko
7,6 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez mleka w proszku, odżywczy*, bez laktozy**, aksamitnie kremowy, tylko 2 składniki, 180 g ~ 2 szklanki mleka pełnego, *
jedna porcja, ** Zawartość laktozy <0,01 g/100g

Acapulco - Bio. Sos salsa dip meksykański260 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 424 g
Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - BE-BIO-01. Rolnictwo UE/spoza UE
Marka standaryzowana: Acapulco
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Belgia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Belgia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos salsa dip meksykański Bio
Marka: Acapulco
Przechowywanie: Po otwarciu trzymać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu
Wartość energetyczna
133 kJ/32 kcal
tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
węglowodany
6,0 g
w tym cukry
4,0 g
białko
1,2 g
sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory* 79%, cebula* 7,7%, pasta pomidorowa* 4,8%, ocet winny*, zielona papryka* 2%, skrobia ryżowa*, sól morska,
woda, czosnek* 0,2%, pieprz cayenne*, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, *pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych

Przechowywanie i stosowanie

Nesquik - Lody kakaowo-waniliowe 9 x 43 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może
zawierać

Marka standaryzowana: Nesquik
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Nesquik
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Energia
844 kJ / 201 kcal
Tłuszcz
8,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
7,7 g
Węglowodany
28 g
- w tym cukry
22 g
Błonnik
0,9 g
Białko
2,1 g
Sól
0,10 g
Opakowanie zawiera 9 porcji.
Wartość odżywcza 1 lód 43 ml / 36 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 304 kJ / 73 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone odtworzone, woda, cukier, syrop glukozowy, tłuszcz KOKOSOWY, SERWATKA w proszku (z
MLEKA), KAKAO w proszku (2%) o obniżonej zawartości tłuszczu, stabilizatory (E 412, E 410), emulgator (E 471), naturalny aromat
waniliowy
Pozostale informacje: 324 g e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 8+1 gratis, z naturalnym aromatem

Dodatkowe informacje: Pojedynczy lód nie jest przeznaczony do sprzedaży.

Auchan - Oliwa z oliwek Extra Virgin 500ml
Opis Produktu
Opis produktu: Niefiltrowana/świeży zbiór. Najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą
środków mechanicznych.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Oliwa jest wrażliwa na zmiany temperatury, w temperaturze poniże 14C
rozpoczyna się proces krzepnięcia, który nie wpływa na jakość oliwy.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
3389 kJ / 824 kcal
Tłuszcz
92 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Jan Niezbędny - Patyki do szaszłyków opak.50 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 40 g
Marka standaryzowana: Jan Niezbędny

Podmarka: Zielony dom
Pochodzenie: Wyprodukowano w ChRL.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Jan Niezbędny
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowuj w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zmieniając przyzwyczajenia, chronisz środowisko

Łowicz - Dżem truskawkowy niskosłodzony 450g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 722 g

Marka standaryzowana: Łowicz
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukrów.** Pasteryzowany. **Produkt zawiera ponad 30 %
mniej cukrów niż dżemy o łącznej zawartości cukrów 60 g na 100 g produktu.
Marka: Łowicz
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukrów.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowuj w lodówce i spożyj wciągu 5 dni.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g produktu:
energia
605 kJ/142 kcal
tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy nasycone<0,1 g
węglowodany
35 g
w tym cukry
35 g
białko
<0,5 g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: truskawki (40 %), cukier, woda, substancja żelująca - pektyny, substancja zagęszczająca- guma guar, regulator kwasowości kwas cytrynowy, Sporządzono z 40 g owoców na 100 g produktu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: w dużym taniej!*, 100 % polskich owoców, bez konserwantów, Polska Marka, *Niższa cena za kg dżemu Łowicz 450 g w
porównaniu do ceny dżemu w opakowaniu 280 g

Olma - Nieznormalizowane biomleko pełne 4% tłuszczu 1 l
Opis Produktu
Opis produktu: Poddano wysokiej pasteryzacji
Jednostka opisowa: l
Podmarka: BIO
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyc w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Czechach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nieznormalizowane biomleko pełne 4% tłuszczu
Marka: Olma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 2-8C.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
289 kJ
Wartosc energetyczna kcal
68 kcal
Bialko g
3,3 g
Weglowodany g
4,8 g
W tym cukry g
4,8 g
Tluszcz g
4,0 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g2,5 g
Sol g
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu min. 4%. MLEKO

Przechowywanie i stosowanie

Korsarz - Krem do golenia 100 ml

Opis Produktu
Opis produktu: Skutecznie zmiękcza zarost ułatwiając golenie. Daje obfitą i lekką pianę. Łagodzi i nawilża skórę

Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Fresh
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Niewielką ilość kremu nanieść na lekko zwilżoną skórę twarzy. Równomiernie rozprowadzić do momentu uzyskania
obfitej piany.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krem do golenia
Marka: Korsarz

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Stearic Acid, Palmitic acid, potassium hydrixde, coconut oil fatty acid, glycerin, triethanolamine, oleamide dea, sodium
carboxymethylcellulose, sodium hydroxide, polyquaternium - 7, aloe barbadensis leaf juice, potassium sorbate, sodium benzoate, parfum
limonene, linalool

Przechowywanie i stosowanie

Pik-Nik - Orginal Kids paluszki serowe 4x20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 84 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Pik-Nik
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Kids
Pochodzenie: Wyprodukowano na Litwie
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Litwa

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Świeże paluszki serowe do rwania, 40% tł. w s.m.
Marka: Pik-Nik
Przechowywanie: Warunki przechowywania: (0 - +6)°C.
Wartości odżywcze
wartość odżywcza produktu: 100 g
wartość energetyczna
1232 kJ/ 296 kcal
tłuszcz
20,8 g
w tym: - kwasy tłuszczowe nasycone14,4 g
węglowodany
<0,5 g
w tym: - cukry
<0,5 g
białko
26,7 g
sól
1,3 g
witamina A
194 µg (24%*)
wapń (Ca)
660 mg (82,5%*)
fosfor (P)
350 mg (50%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, podpuszczka mikrobiologiczna, kultury bakterii kwasu
MLEKOWEGO (MLEKO)
Pozostale informacje: Masa netto: 80 g (4 x 20 g),

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.pik-nik.eu.

Mlekovita - Ser wędzony z gór BIO 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 304 g
Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-04 Rolnictwo Polska
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Podmarka: BIO

Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny ser wędzony z gór
Marka: Mlekovita
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +10°C.
Wartości odżywcze w 100 g sera
Wartość energetyczna 1359 kJ/ 327 kcal
Tłuszcz
25 g
w tym kwasy nasycone16 g
Węglowodany
0,5 g
w tym cukry
0,5 g
Białko
25 g
Sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO ekologiczne, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez GMO*, *z mleka od krów karmionych paszami wolnymi od GMO

FONTANNA PARTY LUX 26CM Fontanna party lux
Opis Produktu
Podmarka: Party Time
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Fontanna party lux
Marka: Arpex

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Lisner - Rybka na raz po grecku 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 110 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA Może zawierać, SOJA - Może zawierać

Marka standaryzowana: Lisner
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Obszar połowu ryb - Złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu Północnym (1) lub Morzu
Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), Skagerrak i Kattegat (8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim (13) za pomocą włoków
pelagicznych (A), okrężnic (B). Właściwe oznakowanie podobszaru połowu i kategorii narzędzia połowowego - patrz nadruk za datą
terminu przydatności do spożycia
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Panierowane, opiekane, krojone filety śledziowe bez skóry w sosie pomidorowym ze smażonymi
warzywami.
Marka: Lisner
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
474 kJ/ 113 kcal
Tłuszcz:
5,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,7 g
Węglowodany:
12,0 g
w tym cukry:
11,0 g

Białko:
Sól:

2,7 g
1,75 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 35% opiekane FILETY ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus)* (30% ŚLEDŹ, mąka kukurydziana, olej rzepakowy),
woda, 19,5% warzywa smażone (10% marchew, 4% cebula, 2% SELER, 2% pietruszka, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, sól, ziele
angielskie, liść laurowy), 6,8% koncentrat pomidorowy, cukier, olej rzepakowy, sól, skrobia modyfikowana, EKSTRAKT z papryki,
substancje KONSERWUJĄCE (benzoesan sodu, sorbinian potasu), *Złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu
Północnym (1) lub Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), SKAGERRAK i Kattegat (8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim
(13) za pomocą włoków pelagicznych (A), okrężnic (B). Właściwe oznakowanie podobszaru połowu i kategorii narzędzia połowowego patrz nadruk za datą terminu przydatności do spożycia
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karma dla psów z wołowiną 4kg.
Opis Produktu
Opis produktu: Receptura karmy zapewnia zaspokojenie potrzeb żywieniowych dorosłych psów średnich i dużych ras. Zawiera ona: - błonnik pokarmowy,
który przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego; - witamina E, która wspomaga układ odpornościowy; - substancje mineralne i
witamina D dla mocnych kości i zdrowych zębów. Granulki karmy swoją strukturą przypominają mięso, co czyni je szczególnie apetyczne dla Waszego pupila.
Postarać się wychodzić z psem na długie spacery lub pobawić się z nim przez parę chwil, aby połączyć ćwiczenia fizyczne ze wzmacnianiem łączącej Was więzi

Jednostka opisowa: kg
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji
Warunki przechowywania: Przed otwarciem: chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą Po otwarciu: przechowywać w suchym i
chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów, sucha, z wołowiną
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Podawać bez przetwarzania o temperaturze pokojowej
Białko surowe
Włókno surowe

20%
3%

Tłuszcz surowy

11%

Popiół surowy
8%
Wilgotność
20%
Witamina A
4900 j.m./kg
Witamina D3
445 j.m./kg
Witamina E
30 mg/kg
Dodatki sensoryczne: Barwniki
Dodatki dietetyczne:
Dodatki technologiczne: konserwanty, przeciwutleniaczeWitamina A

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ZBOŻA, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym wołowina, min. 4%), produkty pochodzenia roślinnego, cukry,
oleje i tłuszcze, gliceryna, substancje mineralne, warzywa

Przechowywanie i stosowanie

Kupiec - Wafle ryżowe naturalne. Bezglutenowe 120 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 134 g

Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-018-001, TÜV Rheinland
Zalecenia dla alergikow: SEZAM - Może zawierać
Opis produktu: Produkt bezglutenowy. Niska zawartość cukrów. Nie zawiera soli. Źródło błonnika pokarmowego. Źródło fosforu. Źródło
magnezu. Wypiekane z pełnych ziaren brązowego ryżu
Marka standaryzowana: Kupiec
Informacje dot stylu zycia: Gluten - Nie zawiera
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle ryżowe naturalne
Marka: Kupiec
Oswiadczenia zywieniowe: Niska zawartość cukrów. Nie zawiera soli. Źródło błonnika pokarmowego.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1615 kJ
Wartość energetyczna
381 kcal
Tłuszcz
2,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,6 g
Węglowodany
80,1 g
w tym cukry
1,3 g
Błonnik
3,3 g
Białko
7,7 g
Sól
<0,01 g
Fosfor
250 mg
Magnez
110 mg
Opakowanie zawiera 12 porcji
1 porcja (~10 g)
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) 162 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ryż brązowy 100%
Zawartosc opakowania: 12 szt.
Pozostale informacje: Jedna porcja dostarcza (~10 g): energia 160 kJ 38 kcal 2%*, w 100 g: 1604 kJ / 379 kcal *% RWS, *Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wypiekane z pełnych ziaren brązowego ryżu, produkt bezglutenowy, niska zawartość cukrów, nie zawiera soli, źródło błonnika
pokarmowego

Kupiec - Slim wafle ryżowe wieloziarniste 90g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 100 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-018-008, Jakość sprawdzona, Produkcja kontrolowana TÜV Rheinland www.tuv.com
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Sezam - Zawiera
Marka standaryzowana: Kupiec

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Slim

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle ryżowe wieloziarniste
Marka: Kupiec
Oswiadczenia zywieniowe: Niska zawartość cukrów. Źródło błonnika pokarmowego. Źródło fosforu. Źródło magnezu.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1615 kJ
Wartość energetyczna
382 kcal
Tłuszcz
3,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,7 g
Węglowodany
77,0 g
w tym cukry
1,2 g
Błonnik
3,5 g
Białko
8,1 g
Sól
0,98 g
Składniki mineralne:
Fosfor
261 mg 37%**
Magnez
116 mg 31%**
Opakowanie zawiera 18 porcji
1 porcja (~5 g)
**Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) 81 kJ
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
19 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ryż brązowy, kasza gryczana biała 2%, kukurydza 2%, SEZAM 2%, kasza jaglana 1%, sól
Zawartosc opakowania: 18 szt.
Pozostale informacje: Jedna porcja dostarcza (~5 g): energia 81 kJ 19 kcal 1%*, w 100 g: 1615 kJ / 382 kcal *% RWS, *Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wypiekane z pełnych ziaren brązowego ryżu, produkt bezglutenowy, niska zawartość cukrów, źródło błonnika pokarmowego,
źródło fosforu, źródło magnezu

Kupiec - Wafle ryżowe ze słonecznikiem. Bezglutenowe 84 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 104 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-018-007, Jakość sprawdzona, Produkcja kontrolowana TÜV Rheinland www.tuv.com
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Sezam - Może zawierać
Marka standaryzowana: Kupiec
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Slim

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle ryżowe ze słonecznikiem
Marka: Kupiec
Oswiadczenia zywieniowe: Niska zawartość cukrów. Źródło błonnika pokarmowego. Źródło fosforu. Źródło magnezu.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1641 kJ
Wartość energetyczna
388 kcal
Tłuszcz
4,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,8 g
Węglowodany
76,2 g
w tym cukry
1,3 g
Błonnik
3,4 g
Białko
8,5 g
Sól
0,98 g
Składniki mineralne:
Fosfor
274 mg 39%**
Magnez
121 mg 32%**
Opakowanie zawiera 18 porcji
1 porcja (~4,7 g)
**Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) 82 kJ
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
19 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ryż brązowy, słonecznik 5%, sól
Zawartosc opakowania: 18 szt.
Pozostale informacje: Jedna porcja dostarcza (~4,7 g): energia 82 kJ 19 kcal 1%*, w 100 g: 1641 kJ / 388 kcal *% RWS, *Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wypiekane z pełnych ziaren brązowego ryżu, produkt bezglutenowy, niska zawartość cukrów, źródło błonnika pokarmowego,
źródło fosforu, źródło magnezu

Foxy - Ręczniki papierowe 2 rolki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 272 g
Opis produktu: Ręcznik kuchenny 100% dziewiczej celulozy, 2 warstwy, 2 rolki. Nowa duża rolka. To jeszcze więcej papieru na każdej
rolce dla Twojej wygody. Nowy bardziej chłonny i bardziej wytrzymały. Połączenie najlepszych gatunków celulozy z nowoczesną
technologią przetwarzania sprawia, że papier ma idealną równowagę pomiędzy chłonnością a wytrzymałością. Superchłonna struktura.
Struktura zaprojektowana do dokładnego i równomiernego rozprowadzania wody w swoim wnętrzu. Biały do kontaktu z żywnością.
Bezpieczny w kontakcie z żywnością. Produkowany z czystej celulozy.
Marka standaryzowana: Foxy
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ręcznik kuchenny
Marka: Foxy
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czysta celuloza
Pozostale informacje: Produkt posiada atest PZH,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowa większa rolka bez dekoracji, naturalnie biały, warstwy 2
Dodatkowe informacje: Wspierając Unicef z Foxy pomagasz dzieciom na całym świecie. W tym roku Foxy przekazało darowiznę w
wysokości 180 000 PLN na wsparcie programu UNICEF "Szkoły dla Afryki". Celem programu jest m.in. budowa i remonty szkół,
szkolenia nauczycieli oraz zapewnienie podstawowych pomocy naukowych dla tysięcy dzieci. Więcej informacji znajdziesz na stronach
internetowych: www.unicef.pl www.foxy.com.pl.

Joanna - Żel do włosów styling effect bardzo mocny 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 174 g
Opis produktu: Potrzebujesz szybkiego i efektownego utrwalenia fryzury. To właśnie dla Ciebie opracowaliśmy Żel bardzo mocny Styling
Effect. Poznaj jego fantastyczne właściwości. To właśnie on:. - ułatwia modelowanie. - zapewnia długotrwały efekt. - idealnie podkreśla fale,
loki czy pazurki. - zawiera filtr UV, który chroni włosy.
Marka standaryzowana: Joanna
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Styling Effect
Pochodzenie: Polska (UE)
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Joanna

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Propanediol, Propylene Glycol, Polyquaternium-46, VP/VA Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Triethanolamine, Laureth-10, Benzophenone-4, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, PEG-12 Dimethicone, Panthenol,
Tocopherol, Disodium EDTA, Parfum, Linalool, Limonene, Phenylpropanol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Rozetrzyj w dłoniach niewielką ilość żelu i rozprowadź na suchych lub wilgotnych włosach.
Efekt pazurków lub mokrych loków możesz otrzymać po nałożeniu żelu na całe włosy lub na wybrane pasma.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: filtr UV, perfekcyjna stylizacja, długotrwały efekt

Mattes - Nić dentystyczna woskowana o smaku mięty pieprzowej opakowanie
Opis Produktu
Opis produktu: Umożliwia dokładne czyszczenie przestrzeni miedzyzębowych.
Jednostka opisowa: cm
Podmarka: Rebi-Dental
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w PRC

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nić dentystyczna woskowana,o smaku mięty pieprzowej
Marka: Mattes

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Syoss - Szampon 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Inspirowany Japonią szampon do włosów Syoss Repair z algami wakame do włosów zniszczonych i suchych. Nasze zaawansowane formuły są
stworzone przez fachowców i inspirowane japońskimi zasadami piękna. Inspirowane Azją naturalne składniki połączone z Amino Complex, mieszaniną
aminokwasów, które stanowią podstawowy budulec włosów, pomagają zachować mocne i zdrowe włosy. Regeneracja: Formuła z algami wakame:. - Głęboko
odbudowuje istniejące zniszczenia oraz pomaga zapobiegać przyszłym uszkodzeniom. - Wzmacnia włosy, zmniejszając ich łamliwość nawet o 90 %*. - 90 %
składników pochodzenia naturalnego (w tym woda). - Formuła wegańska. - Butelka wykonana w 98 % z tworzywa pochodzącego z recyklingu*. . W Syoss
wierzymy, że każdy zasługuje na piękne włosy jak z salonu każdego dnia!. Syoss Hair Care oferuje szeroką gamę rozwiązań do pielęgnacji wszystkich rodzajów
włosów. Każda linia produktowa zawiera formuły „Salon Precision System”. Technologia ta dociera do każdego pasma włosów, przywraca im zdrowy wygląd
i zaspokaja specyficzne potrzeby każdego rodzaju włosów. * w połączeniu z odżywką Syoss Repair i w porównaniu do włosów zniszczonych. ** za wyjątkiem
etykiety i nakrętki.
Marka standaryzowana: Syoss

Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Syoss

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water, Eau), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride, Undaria
Pinnatifida Extract, Glycine, Lysine HCl, Disodium Cocoamphodiacetate, Parfum (Fragrance), Sodium Benzoate, Citric Acid, Cocamide
MEA, Dimethicone, Glycol Distearate, Hydrogenated Castor Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Laureth-4, Glycerin, Sodium
Hydroxide, Laureth-23, Limonene, Linalool, Propylene Glycol, Salicylic Acid, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Sodium Metabisulfite

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: smarterinitiative.com.

Syoss - Szampon 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Inspirowany Japonią szampon do włosów Syoss Color z kwiatem tsubaki do włosów farbowanych i rozjaśnianych. Nasze
zaawansowane formuły są tworzone przez fachowców i inspirowane japońskimi zasadami piękna. Inspirowane Azją naturalne składniki
połączone z Amino Complex, mieszaniną aminokwasów, które stanowią podstawowy budulec włosów, pomagają zachować mocne i zdrowe
włosy. Kolor: Formuła z kwiatem tsubaki:. - Zamyka pigmenty koloru we wnętrzu włosa. - Chroni kolor włosów przed blaknięciem aż do
12 tygodni. - 90 % składników pochodzenia naturalnego (w tym woda). - Formuła wegańska. - Butelka wykonana w 98 % z tworzywa

pochodzącego z recyklingu*. W Syoss wierzymy, że każdy zasługuje na piękne włosy jak z salonu każdego dnia!. Syoss Hair Care oferuje
szeroką gamę rozwiązań do pielęgnacji wszystkich rodzajów włosów. Każda linia produktowa zawiera formuły „Salon Precision System”.
Technologia ta dociera do każdego pasma włosów, przywraca im zdrowy wygląd i zaspokaja specyficzne potrzeby każdego rodzaju
włosów. * za wyjątkiem etykiety i nakrętki.
Marka standaryzowana: Syoss
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Syoss

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water, Eau), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride, Camellia
Oleifera Seed Oil, Glycine, Lysine HCl, Amodimethicone/Morpholinomethyl Silsesquioxane Copolymer, Benzophenone-4, Magnesium
Citrate, Magnesium Chloride, Disodium Cocoamphodiacetate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Cocamide MEA, Dimethicone, Parfum
(Fragrance), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Glycol Distearate, Hydrogenated Castor Oil, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Laureth-4, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Propylene
Glycol, Laureth-23, Geraniol, Citronellol, Benzyl Alcohol, Trideceth-5, Salicylic Acid

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: smarterinitiative.com.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Skyr jogurt typu islandzkiego z jagodam 150gi
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 158 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt typu islandzkiego z jagodami
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w białko.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
350 kJ / 82 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
Białko
9,6 g
Sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, wsad jagodowy 20% (jagody 40%, cukier, substancje zagęszczające: pektyny, mączka chleba
świętojańskiego; aromat naturalny), żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus
Przygotowanie i stosowanie: Spożyć bezpośrednio po otwarciu opakowania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kremowy, bogaty w białko, z owocami na dnie, bez GMO*, *z mleka od krów karmionych paszami bez genetycznie
zmodyfikowanych organizmów

Cappy - Sok pomarańczowy 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1125 g
Opis produktu: Dzięki swoim wartościowym składnikom odżywczym owoce są cennym elementem codziennej diety. Spożywanie pięciu
porcji owoców i warzyw każdego dnia pomaga w utrzymaniu dobrego zdrowia. Soki owocowe mogą stanowić jedną z tych porcji.
Znakomity smak i aromat owoców to również źródło codziennej przyjemności i radości.
Marka standaryzowana: Cappy
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego. Pasteryzowany.
Marka: Cappy
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni. .
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
178 kJ /
42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
8,7 g
w tym cukry
8,7 g
Białko
0,7 g
Sól
0g
Witaminy i minerały
100 ml
Witamina C
12 mg (15%)
Potas
180 mg (9%)
1 l = 5 x 200 ml
200 ml
** NRV - referencyjne wartości spożycia
356 kJ /
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 84 kcal

Zdrowie i styl życia

Skladniki: sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kotlet ze schabu bez kości 400 g - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Schab wieprzowy bez kości, bez skóry w plastrach, rozklepany, schłodzony. Pakowane w atmosferze ochronnej

Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kotlet ze schabu rozbity
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od 0°C do +4°C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Miejsce chowu: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Miejsce uboju: Polska

Zott - Primo jogurt naturalny 180 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny
Marka: Zott Primo
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
280 kJ/67 kcal
tłuszcz
3,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,1 g
węglowodany
4,0 g
- w tym cukry
4,0 g
białko
4,8 g
sól
0,17 g
wapń
120 mg (15%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, BIAŁKA MLEKA, żywe kultury bakterii

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Teraz Polska, nr 1 w Polsce**, ** Źródło: Zott za GFK Polonia, marka Zott Jogurt naturalny, panel gospodarstw domowych, cała
Polska, udziały ilościowe w kategorii Jogurty Naturalne za okres X.2014-IX.2015
Dodatkowe informacje: www.zott-naturalnie.pl.

Mlekovita - Polska śmietana ukwaszona bez laktozy 18%. 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 208 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla osób z nietolerancją laktozy
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Polska śmietana ukwaszona 18% tłuszczu bez laktozy**Zawartość laktozy <0,01 g/ 100 g
Marka: Mlekovita
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze w 100 g
Energis
773 kJ / 187 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy nasycone11 g
Węglowodany
3,9 g
w tym cukry
3,9 g
Białko
2,4 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, żywe kultury bakterii

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Piwo jasne bezalkoholowe. Pasteryzowane

Marka: Edelmeister
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu
Wartości odżywcze w 100 ml
Wartość energetyczna100 kJ/24 kcal
Węglowodany
5,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, słód JĘCZMIENNY, chmiel.

Przechowywanie i stosowanie

Colgate - Szczoteczka do zębów sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Szczoteczka do zębów z unikalną powierzchnią polerującą w kształcie gwiazdy, która pomaga usuwać plamy i inne przebarwienia z
powierzchni szkliwa. .

Marka standaryzowana: Colgate
Jednostka opisowa: ea

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Colgate
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Przygotowanie i stosowanie: Wymieniaj szczoteczkę co 3 miesiące ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Pomaga przywracać naturalną biel Twoich zębów.Ergonomiczny uchwyt.Miękka twardość włókien.
Dodatkowe informacje: Szczoteczka do zębów Colgate Max White posiada unikalną powierzchnię polerującą w kształcie gwiazdy, która
pomaga usuwać plamy i inne przebarwienia z powierzchni szkliwa. Dzięki temu możesz przywrócić naturalną biel swoim zębom oraz
skutecznie przeciwdziałać ich żółknięciu. Specjalne ułożenie włókien oraz wyprofilowana główka szczoteczki ułatwiają szczotkowanie
nawet trudno dostępnych miejsc oraz przestrzeni międzyzębowych. Z pomocą Colgate Max White, uzyskasz nie tylko łagodny efekt
wybielający, ale zadbasz także o prawidłową higienę jamy ustnej oraz zdrowy i piękny uśmiech.

Rians - jogurt kozi naturalny 120g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 126 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Rians
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt kozi naturalny
Marka: Rians
Oswiadczenia zywieniowe: naturalny.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Energia
283 kJ / 68 kcal
Tłuszcz
4g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
Węglowodany
4,2 g
w tym cukry
3g
Białko
3,7 g
Sól
0,1* g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO kozie pasteryzowane, kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% mleko kozie

Rians - jogurt kozi waniliowy 120g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 126 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Rians
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt kozi o smaku waniliowym
Marka: Rians
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Energia
428 kJ / 102 kcal
Tłuszcz
3,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,6 g
Węglowodany
13,8 g
w tym cukry
12,4 g
Białko
3,3 g
Sól
0,1* g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO kozie pasteryzowane, cukier (11%), naturalny aromat waniliowy (0,2%), kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% mleko kozie

Pepsi Cola - Napój gazowany cola 330 ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Pepsi. Napój gazowany o orzeźwiającym smaku, który gasi pragnienie i nakręca do działania.
Marka standaryzowana: Pepsi
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku Cola.
Marka: Pepsi

Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
182 kJ/43 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
11 g
Białko
0g
Sól
<0,01 g
**Opakowanie zawiera 1 porcję.
330 ml**
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 601 kJ/142 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik (E150d), kwas (kwas fosforowy), aromaty, w tym kofeina
Pozostale informacje: 330 ml: 601 kJ 142 kcal 7%*, 100 ml: 182 kJ/43 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

7 Up - Napój gazowany cytrynowo limonkowy 330 ml.
Opis Produktu
Opis produktu: 7UP. Napój gazowany o orzeźwiającym, cytrynowo-limonkowym smaku. .

Marka standaryzowana: 7UP
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: 7Up
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera

Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. .
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
122 kJ/29 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
7,0 g
- w tym cukry
7,0 g
Białko
0g
Sól
0,03 g
**Opakowanie zawiera 1 porcję.
330 ml**
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 403 kJ/95 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), aromat, regulator kwasowości (cytryniany
sodu), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe)
Pozostale informacje: 330 ml 403 kJ 95 kcal 5%*, 100 ml 122 kJ/29 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ/2000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Mirinda Orange - Napój gaz. 330 ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Mirinda Orange. Napój gazowany o wyrazistym smaku dojrzałych pomarańczy. Zawiera sok pomarańczowy.

Marka standaryzowana: Mirinda
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku pomarańczowym. Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: Mirinda

Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. .
Zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
133 kJ/31 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
7,8 g
- w tym cukry
7,8 g
Białko
0g
Sól
0,03 g
**Opakowanie zawiera 1 porcję.
330 ml**
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 439 kJ/103 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, syrop fruktozowo-glukozowy, DWUTLENEK węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (4%), kwas (kwas
cytrynowy), substancja KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), aromaty, substancje słodzące
(acesulfam K, sukraloza), stabilizator (guma arabska), barwniki (E160e, karoteny)
Pozostale informacje: 330 ml: 439 kJ 103 kcal 5%*, 100 ml: 133 kJ/31 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi - Max puszka 0.33
Opis Produktu
Opis produktu: Pepsi bez kalorii - napój gazowany o maksymalnym smaku bez kalorii. Nie idź na kompromisy i oczekuj maksymalnych doznań. Ciesz się
smakiem Pepsi w wersji bez kalorii.

Marka standaryzowana: Pepsi
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Max

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Pepsi
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
2 kJ/<1 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,01 g
Opakowanie zawiera 1 porcję = 330 ml.
330 ml
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 7 kJ/2 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, dwutlenek węgla, barwnik (E150d), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), kwasy (kwas fosforowy, kwas
cytrynowy), regulator kwasowości (cytryniany sodu), aromaty, w tym kofeina
Pozostale informacje: 330 ml: 7 kJ 2 kcal <1%*, 100 ml: 2 kJ/<1 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ/2000 kcal), Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Arbuz - Mini bezpestkowy* - produkt ważony, opak ok. 1.2kg
Opis Produktu
Opis produktu: Zjedz mnie!

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Arbuz mini bezpestkowy
Marka: FreshGo

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Zott - Jogurt Naturalny 370 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny
Marka: Zott Primo
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
280 kJ/67 kcal
tłuszcz
3,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,1 g
węglowodany
4,0 g
- w tym cukry
4,0 g
białko
4,8 g

sól

0,17 g

wapń

120 mg (15%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, BIAŁKA MLEKA, żywe kultury bakterii

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez GMO - z mleka od krów karmionych paszami bez GMO, Teraz Polska, nr 1 w Polsce**, wysoka zawartość białka, bez mleka
w proszku, tylko składniki pochodzące z mleka i żywe kultury bakterii, ** ** Źródło: Zott za GFK Polonia, marka Zott Jogurt naturalny,
panel gospodarstw domowych, cała Polska, udziały ilościowe w kategorii Jogurty Naturalne za okres V.2017-IV.2018
Dodatkowe informacje: www.zott-primo.pl.

Żywiec - Piwo bezalkoholowe 0% 4 x 0.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2108 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, RYBA - Zawiera
Marka standaryzowana: Żywiec
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Piwo jasne, bezalkoholowe, pasteryzowane, alk. 0,0% obj.
Marka: Żywiec
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
82 kJ/19 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
4,5 g
w tym cukry
2,2 g
Białko
0,3 g

Sól

<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, słód JĘCZMIENNY, chmiel i EKSTRAKT z chmielu

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Browar Arcyksiążęcy w Żywcu A.D. 1856. Wpisz kod spod zawleczki na zywiec.com.pl lub przez Messenger i
zdobywaj nagrody. W Ż codziennie do wygrania. 10 000 zł i bilety na Męskie Granie. a także słuchawki JBL, Samsung Galaxy Watch
Active, torby Wielkiej Zwrotki Ż oraz bony i zniżki do empik.com. Regulamin i szczegóły promocji na www.zywiec.com.pl. Okres
sprzedaży promocyjnej oraz rejestracji kodów do 27.04 do 20.08.2020.

Auchan - Tortilla Chips naturalne 400g
Opis Produktu
Podmarka: Recette du Mexique

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tortilla Chipsy kukurydziane solone
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna kJ
1979 kJ
Wartość energetyczna kcal
472 kcal
Białko g
6,6 g
Węglowodany g
64,4 g
- w tym cukry g
0,8 g
Tłuszcz g
20 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone g2 g
Błonnik g
4g
Sól g
0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka kukurydziana (79%), olej słonecznikowy (20%), sól (1%)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tortilla Chips Chili 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: -

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Recette du Mexique
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tortilla chipsy kukurydziane o smaku chili
Marka: Produkr marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
1979 kJ
Wartosc energetyczna kcal
472 kcal
Bialko g
6,6 g
Weglowodany g
64,4 g
W tym cukry g
4g
Tluszcz g
20 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g2 g
Blonnik g
4g
Sol g
1,3 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Mąka kukurydziana 75%, olej słonecznikowy 20%, cukier, sól, EKSTRAKT drożdżowy, regulator kwasowości (octany sodu),
warzywa (cebula, pomidory, BURAKI ćwikłowe), przyprawy, EKSTRAKTY przypraw (w tym chilli), aromaty, barwniki (EKSTRAKT z
papryki)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tortilla Chipsy kukurydziane o smaku sera 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: -

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Tortillas
Kraj pochodzenia: -

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tortilla Chipsy kukurydziane o smaku sera
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1979 kJ
Wartość energetyczna
472 kcal
Białko
6,6 g
Węglowodany
64,4 g
- w tym cukry
1,5 g
Tłuszcz
20 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2 g
Błonnik
4g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka kukurydziana (75%), olej słonecznikowy (20%), sól, SER w proszku (z MLEKA)(1%), LAKTOZA, dekstroza,
maltodekstryna, aromaty (zawierają MLEKO), cebula, czosnek, EKSTRAKTY ziół, kwas (kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

Eveline Cosmetics - Krem do depilacji pach. rąk i okolic bikini 125 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Ultradelikatny krem do depilacji miejsc wrażliwych Just Epil z aloesem i proteinami jedwabiu - dokładnie i skutecznie usuwa zbędne
owłosienie pach, rąk i okolic bikini. Zawiera łagodzący ekstrakt z aloesu oraz proteiny jedwabiu, dzięki którym skóra na długo pozostaje dobrze nawilżona,
gładka i miękka. Formułę wzbogacono o ekstrakt z Larrea divericata, który spowalniając odrastanie włosków po depilacji zmniejsza częstotliwość
przeprowadzania zabiegu. Krem zapewnia skuteczną depilację, pozostawia skórę aksamitnie gładką, daje długotrwałe poczucie komfortu.

Marka standaryzowana: Eveline Cosmetics
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Just Epil
Pochodzenie: Made in EU
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Eveline Cosmetics
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przed pierwszym użyciem preparatu należy wykonać test alergiczny: na niewielką powierzchnię skóry
nanieś krem, zmyj po upływie kilku minut. Jeśli w ciągu 24 godzin w miejscu aplikacji nie pojawi się reakcja uczuleniowa możesz
przeprowadzić zabieg depilacji. W przypadku pojawienia się uczucia pieczenia natychmiast usuń krem i przemyj skórę ciepłą wodą. Jeśli
uczucie pieczenia nie minie, skonsultuj się z lekarzem. Stosuj zgodnie ze sposobem użycia. Nigdy nie używaj kremu na skaleczoną,
podrażnioną lub silnie opaloną skórę. Przed upływem 24 godzin po depilacji nie używaj na miejsca depilowane dezodorantów i
antyperspirantów. Produktu na należy używać do pielęgnacji twarzy. Unikaj kąpieli słonecznych. Unikaj kontaktu z oczami, w przypadku
dostania się kremu do oczu natychmiast przemyj dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. Środek silnie działający. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Thioglycolic Acid, Potassium Hydroxide, Ceteareth-20, Propylene
Glycol, Glyceryl Stearate SE, Parfum (Fragrance), Ethylhexyl Stearate, Paraffinum Liquidum, Butylene Glycol, Glycerin, Larrea Divaricata
Extract, Lecithin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hydrolyzed Silk, Phenoxyethanol, Tocopherol, Potassium Sorbate, Sodium Metabisulfite,
Ascorbic Acid, Citric Acid, Sodium Citrate, HYDROXYCITRONELLAL, Geraniol, Citronellol, Hexyl Cinnamal
Przygotowanie i stosowanie: Używając szpatułki rozprowadź preparat równa warstwą na tych partiach ciała, z których chcesz usunąć
włoski. Nie wcieraj. Pozostaw na skórze przez 5 minut, następnie za pomocą szpatułki delikatnie usuń krem z niewielkiego fragmentu
skóry.

Przechowywanie i stosowanie

Listerine - Płyn do płukania jamy ustnej stay white 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Dla pewniejszego uśmiechu używaj Listerine Stay White dwa razy dziennie. Potwierdzono w testach klinicznych, że:. - Redukuje płytkę
nazębną, główną przyczynę chorób dziąseł. - Chroni przed powstawaniem kamienia nazębnego, aby pomóc utrzymać naturalną biel zębów. - Odświeża oddech
aż do 24 godzin.

Marka standaryzowana: Listerine
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Listerine
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Może być stosowany przez dzieci powyżej 12. roku życia. Nie połykać. W przypadku połknięcia
należy skorzystać z pomocy medycznej. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. W przypadku wystąpienia
podrażnień w jamie ustnej należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem dentystą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Alcohol, Sorbitol, Poloxamer 407, Benzoic Acid, Zinc Chloride, Eucalyptol, Methyl Salicylate, Thymol, Sodium
Benzoate, Sodium Fluoride, Menthol, Sucralose, Aroma, Sodium Saccharin, CI 42090, Zawiera fluorek sodu (220 ppm F?)
Przygotowanie i stosowanie: Otwieranie ścisnąć nakrętkę i przekręcić. Zamykanie: przekręcić nakrętkę aż do zablokowania, Sposób
użycia: stosować dwa razy dziennie. Dla optymalnej skuteczności działania stosować rano i wieczorem po umyciu zębów. Nalać do kubka
20 ml (4 łyżeczki x 5 ml), płukać dokładnie zęby i dziąsła przez 30 sekund, a następnie wypluć płyn.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: utrzymuje naturalną biel zębów, chroniąc przed powstawaniem kamienia nazębnego

Auchan - Salsa Medium sos pomidorowy z papryką i cebulą 315g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera GORCZYCĘ.
Opis produktu: Salsa średnia pikantna.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Belgii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos pomidorowy z papryką i cebulą, średnio pikantny.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
190 kJ
Wartość energetyczna
45 kcal
Białko
0,8 g
Węglowodany
9,5 g
- w tym cukry
6,5 g
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Sól
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomidory 32%, woda, papryka zielona 11%, cebula 11%, cukier, koncentrat pomidorowy 3%, ocet winny, skrobia
modyfikowana ryżowa, sól, aromaty, przyprawy(zawierają GORCZYCĘ)

Przechowywanie i stosowanie

Cleanic - Chusteczki odświeżające z płynem antybakteryjnym
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 40 g

Opis produktu: Nawilżane chusteczki odświeżające Antibacterial do rąk i ciała z płynem antybakteryjnym. Testowane dermatologicznie.
pH neutralne dla skóry.
Marka standaryzowana: Cleanic
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Cleanic
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie stosować do oczu i na błony śluzowe.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Alcohol Denat.Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogentated Castor Oil, Allantoin,
Cetylpyridinium Chloride, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z płynem antybakteryjnym, dokładnie oczyszczają
Dodatkowe informacje: www.cleanic.pl.

NIVEA - Szampon do włosów z odżywką 2w1 400 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Odkryj łagodny szampon do włosów z odżywką NIVEA® 2in1 Express z aloesem! Ulepszona formuła sprawiają, ze
szampon idealnie dostosowuje się do naturalnego poziomu pH Twojej skóry, nie zaburzając jego równowagi podczas mycia. Dzięki temu
może być stosowany nawet do codziennego mycia! Szampon z odżywką NIVEA 2in1 Express łagodnie oczyszcza włosy, pielęgnuje je i
odżywia w ekspresowym tempie. Wzmacnia każdy kosmyk włosów poprawiając ich sprężystość. Chroni włosy przed nadmiernym
plątaniem i ułatwia ich rozczesywanie. Wybierz szampon i odżywkę 2w1 od NIVEA - dla pięknych włosów i zdrowej skóry głowy.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Tylko do użytku zewnętrznego.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-3 Distearate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Sodium
Citrate, Citric Acid, Polyquaternium-10, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium
Chloride, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Parfum
Pozostale informacje: Product ID: 81432,
Przygotowanie i stosowanie: Nanieś szampon na wilgotne włosy, delikatnie wmasuj, a następnie spłucz.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Pielęgnuje i odżywia w ekspresowym tempie Wzmacnia każdy kosmyk włosów Poprawia sprężystość włosów Chroni włosy
ułatwiając ich rozczesywanie Dostosowuje się do naturalnego pH skóry głowy

Auchan - Koncentrat pomidorowy 30% 190 g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koncentrat pomidorowy 30%. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
427 kJ/ 101 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
19 g
- w tym cukry
16 g
Błonnik
3,9 g
Białko
4,3 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość ekstraktu 30% +/- 2%

Przechowywanie i stosowanie

Bakalland - Daktyle suszone drylowane 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 407 g

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam
- Może zawierać
Opis produktu: Daktyle Bakalland są naturalną przekąską, to także składniki wielu ciast i deserów.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Daktyle suszone drylowane
Marka: Bakalland
Oswiadczenia zywieniowe: naturalne źródło błonnika, bogactwo potasu.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA: Daktyle są drylowane maszynowo i pomimo dołożenia z naszej strony wszelkich starań
mogą sporadycznie zawierać pestki bądź ich fragmenty.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
1229 kJ/
Wartość energetyczna
290 kcal
Tłuszcz
0,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,1 g
Węglowodany
65,3 g
w tym cukry
65,3 g
Błonnik
8,7 g
Białko
2g
Sól
0,088 g
Składniki mineralne
na 100 g
Potas
688 mg
Miedź
0,2 mg
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). na porcję 30 g
* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
369 kJ/

Zdrowie i styl życia

Przygotowanie i stosowanie: Daktylowy placek. Składniki:. - 300 g daktyli Bakalland. - 100 g kostki do pieczenia Kasia. - 170 g mąki. - 1
żółtko. - 250 g cukru. - 3 białka. 1. Z mąki, kostki do pieczenia, żółtka i 50 g cukru

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalne źródło błonnika, bogactwo potasu, Dobra i polska firma

ŚWIECA WANILIA-POMARAŃCZA130G Wanilia-Pomarańcza 130 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera octan linalilu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
Opis produktu: Czas palenia: ~24 godzin Waga: ~130g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Świeca zapachowa: Wanilia – Pomarańcza

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Vanilla – Orange Scented Candle
Marka: BISPOL
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Zachować opakowanie. Stosować się do instrukcji bezpieczeństwa
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

ŚWIECA WANILIA 130G Wanilia 130 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera kumarynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
Opis produktu: Czas palenia: ~24 godzin Waga: ~130g

Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Świeca zapachowa: Wanilia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Vanilla Scented Candle
Marka: BISPOL
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Zachować opakowanie. Stosować się do instrukcji bezpieczeństwa
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Prince Polo - Classic. Kruchy wafelek z kremem kakaowym 17.5 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 18 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Prince Polo
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Classic

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kruchy wafelek z kremem kakaowym (44 %) oblany czekoladą (37 %).
Marka: Prince Polo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g:
Wartość energetyczna
2197 kJ (526 kcal)
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
16 g
Węglowodany
58 g
w tym cukry
40 g
Błonnik
4,2 g
Białko
5,6 g
Sól
0,30 g
1 wafelek w opakowaniu.
Wartość odżywcza: 1 wafel (17,5 g):
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 384 kJ (92 kcal)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, mąka PSZENNA, tłuszcze roślinne (palmowy, shea w zmiennych proporcjach), miazga KAKAOWA, SERWATKA w
proszku (z MLEKA), KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1 %), tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgatory
(LECYTYNA SOJOWA, E476), skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, sól, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu),
aromaty, odtłuszczone MLEKO w proszku, Oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie

Prince Polo Classic-Czekolad. wafelek z kremem kakaow. 35g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 36 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Prince Polo
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Classic

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kruchy wafelek z kremem kakaowym (48 %) oblany czekoladą (32 %).
Marka: Prince Polo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2218 kJ
Wartość energetyczna
531 kcal
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
16 g
Węglowodany
60 g
w tym cukry
38 g
Błonnik
3,7 g
Białko
4,7 g
Sól
0,14 g
1 wafelek w opakowaniu (35 g).
Wartość odżywcza 35 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 776 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, mąka PSZENNA, olej palmowy, miazga KAKAOWA, skrobia PSZENNA, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości
tłuszczu (1 %), tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgatory (LECYTYNY SOJOWE, E 476), skrobia ziemniaczana, olej
rzepakowy, sól, substancje spulchniające (E 500, E 503), aromaty, odtłuszczone MLEKO w proszku, Oprócz tłuszczu KAKAOWEGO
zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie

O sole - Sól morska. drobnoziarnista. spożywcza. jodowana 1 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1015 g

Opis produktu: Wybierz się z o'Sole w kulinarną podróż i poznaj jedną z podstawowych przypraw kuchni śródziemnomorskiej. . Sól
morska sprawi, że odkryjesz na nowo smak ulubionych potraw. Sól morska powstaje podczas odparowania wody morskiej.
Marka standaryzowana: o'Sole
Jednostka opisowa: kg
Pochodzenie: Kraje pochodzenia: EG - Egipt, GR - Grecja, IL - Izrael, IT - Włochy, TR - Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sól morska, drobnoziarnista, spożywcza, jodowana
Marka: o'Sole
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
0 kJ / 0 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
99.5 g
Składniki mineralne
Jod
2310 µg / 1540%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól morska NaCl - 99,5%, substancja wzbogacająca: KlO3 - jodan potasu, substancja przeciwzbrylająca - E 536, 100 g soli
zawiera 3,9 ± 1,3 mg jodanu potasu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: doskonale podkreśla smak potraw

Winiary- Pomysł na soczyste skrzydełka z miodem
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 36 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Winiary Pomysł Na… Soczyste skrzydełka z miodem to propozycja na niebanalny i wyjątkowo smaczny obiad oraz
urozmaicenie codziennego posiłku. Dzięki załączonemu woreczkowi mięso jest niezwykle soczyste i aromatyczne. Doskonały posiłek
będzie gotowy zaledwie w 55 minut! Wystarczy do dołączonego woreczka wrzucić skrzydełka z kurczaka, dodać Pomysł na… i włożyć do
piekarnika. Idealnie doprawione skrzydełka z miodem w połączeniu z ulubionymi dodatkami i świeżymi warzywami będzie wartościowym
posiłkiem dla całej rodziny. . Co wyróżnia Winiary Pomysł Na… Soczyste skrzydełka z miodem:. - Woreczek, który sprawi, że mięso jest
kruche i soczyste. - Smaczne i idealnie przyprawione danie w 55 minut. - Mięso przygotowane w intensywnie aromatyczny sposób. Doskonała soczystość i doprawienie gwarantowane przez Winiary. - Idealny sposób na urozmaicenie codziennego menu.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pomysł na...

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kompozycja do przygotowania dania Soczyste skrzydełka z miodem.
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do
wieku dziecka.
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000
kcal).

Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g
443 kJ
106 kcal
6,5 g
2,0 g
1,5 g
0,8 g
0,2 g
10,4 g
0,60 g
Jeśli spożyjesz porcję: 1/4 przygotowanego dania (257 g)
W 1 porcji
1139 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: suszone warzywa 34,6% (ziemniak, czerwona papryka, czosnek, cebula, chrzan), sól, cukier, skrobia kukurydziana, przyprawy
6,3% (imbir, nasiona kolendry, kmin rzymski, papryka chili, cynamon, kminek, pieprz czarny), EKSTRAKT drożdży, aromaty, miód
3,7%, cukier karmelizowany, kwas (kwas cytrynowy), olej słonecznikowy, zioła
Pozostale informacje: Właścicielem znaku towarowego jest: Société des Produits Nestlé S.A.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: woreczek do pieczenia

Knorr - Bulionetka drobiowa 112 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 127 g
Zalecenia dla alergikow: Zawiera JĘCZMIEŃ. Może zawierać SELER.
Opis produktu: Najchętniej wybieraną w Polsce odmianą bulionu jest wariant drobiowy. Nowa Bulionetka o tym smaku ma innowacyjną,
żelową konsystencję i miły, intensywny zapach. Bulionetka zawiera o 50% mniej tłuszczu i o 40 % mniej soli niż tradycyjna kostka, nie
zawiera również konserwantów ani sztucznych barwników. Nie trzeba jej kruszyć, ani dokładnie mieszać we wrzącej wodzie. Półpłynna
Bulionetka łatwo się rozpuszcza, także we wcześniej przygotowanych daniach. Sprawdzi się w zupach, ale także w sosach, sałatkach,
daniach mięsnych, makaronach, w kaszach, czy w risotto.
Marka standaryzowana: Knorr
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bulionetka drobiowa
Marka: Knorr
Dodatki: MSG (glutaminian) - Nie zawiera, Barwniki sztuczne - Nie zawiera, Substancje konserwujące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 3
dni.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz

Wartość odżywcza przygotowanego bulionu 100
ml
22 kJ / 5 kcal
<0,5 g

w tym kwasy nasycone

0,2 g

Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
**Opakowanie pozwala na przygotowanie 8 porcji po 250 ml (1 bulionetka to 2
porcje)
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000
kcal).

<0,5 g
<0,5 g
<0,5 g
<0,5 g
1,2 g
1 porcji**
55 kJ / 13 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: bulion drobiowy [woda, mięso kurze (0,2%)], sól, tłuszcz palmowy, cukier, ekstrakt drożdżowy, tłuszcz kurzy (2,0%),
marchew (1,4%), aromaty (w tym JĘCZMIEŃ), por (0,9%), substancje żelujące: guma ksantanowa, mączka chleba świętojańskiego, natka
pietruszki, cukier karmelizowany, czosnek, pieprz, maltodekstryna, barwnik: karoteny
Pozostale informacje: 1 porcja** zawiera:58 kJ 15 kcal <1%*, w 100 ml: 23 kJ / 6 kcal, Produkt może naturalnie krystalizować, co nie
wpływa na jego jakość. Pakowany w atmosferze ochronnej. *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ /
2000 kcal). **Opakowanie pozwala na przygotowanie 8 porcji po 250 ml (1 bulionetka to 2 porcje),
Przygotowanie i stosowanie: Bulionetkę rozpuść w 500 ml wrzącej wody. Jeśli wolisz delikatniejszy bulion, rozpuść bulionetkę w 1 l
wrzącej wody.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jedyna w kuchni, doskonały smak leży w naszej naturze, bez: konserwantów, sztucznych barwników, glutaminianu sodu, długo
gotowana na wolnym ogniu

Przysnacki - Przekąski ziemniaczano - pszenne o smaku bekonowym 120 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 130 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Przysnacki
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Przekąski pszenne o smaku bekonowym.
Marka: Przysnacki
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga. Pomimo nadzorowanego procesu smażenia incydentalnie mogą wystąpić pojedyncze sklejone
lub twardsze wyroby.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2137 kJ/ 511 kcal
Tłuszcz
28 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,3 g
Węglowodany
56 g
w tym cukry
4,2 g
Błonnik
2,2 g
Białko
7,7 g
Sól
2,7 g
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. Porcja = 30 g
Wartość odżywcza produktu w porcji 30 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) 641 kJ/ 153 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA (55 %), olej słonecznikowy (27 %), skrobia ziemniaczana, aromat naturalny, sól, substancja spulchniająca:
wodorowęglan sodu, drożdże, dekstroza wędzona, EKSTRAKT z drożdży, cebula w proszku, hydrolizowane BIAŁKO roślinne, barwniki:
kwas karminowy, węgiel roślinny, EKSTRAKT z papryki, karoteny, bekon w proszku (0,06 %), aromat dymu wędzarniczego, pieprz
biały, rozmaryn

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jeszcze bardziej bekonowe, bez dodatku glutaminianu sodu, z olejem słonecznikowym
Dodatkowe informacje: Znajdź nas na:. www.przysnacki.pl.

Przysnacki - Prażynki ziemniaczane solone 110 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 120 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Może zawierać

Marka standaryzowana: Przysnacki
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przekąski ziemniaczane solone.
Marka: Przysnacki
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga. Pomimo nadzorowanego procesu smażenia, incydentalnie mogą wystąpić pojedyncze sklejone
lub twardsze wyroby.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. . Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2171 kJ/520 kcal
Tłuszcz
30 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,3 g
Węglowodany
60 g
w tym cukry
<0,5 g
Błonnik
0,8 g
Białko
1,3 g
Sól
2,0 g
Opakowanie zawiera 3-4 porcje produktu. Porcja = 30 g
Wartość odżywcza produktu w porcji 30 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) 651 kJ/156 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia ziemniaczana (58%), olej słonecznikowy (28%), ziemniaki w proszku (11%), sól (2%), olej rzepakowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z olejem słonecznikowym, odpowiednie dla vegan
Dodatkowe informacje: Znajdź nas na:. www.przysnacki.pl.

Przysnacki - Chrupki kukurydziane o smaku zielonej cebulki 150 g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 160 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać
Marka standaryzowana: Przysnacki
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupki kukurydziane o smaku zielonej cebulki.
Marka: Przysnacki
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: 30 % mniej tłuszczu.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2013 kJ/ 479 kcal
Tłuszcz
19 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,5 g
Węglowodany
69 g
w tym cukry
3,7 g
Błonnik
2,7 g
Białko
6,7 g
Sól
1,5 g
Opakowanie zawiera 5 porcji produktu. Porcja = 30 g
Wartość odżywcza produktu w porcji 30 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) 604 kJ/ 144 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: grys kukurydziany (75 %), olej rzepakowy (18 %), cebula w proszku (2,7 %), sól, EKSTRAKT z drożdży, aromat naturalny,
czosnek w proszku, emulgatory: węglan wapnia, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, suszona natka pietruszki, suszona zielona
cebulka (0,07 %), kwas: kwas MLEKOWY, rozmaryn
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 30 % mniej tłuszczu**, z olejem rzepakowym, bez dodatku glutaminianu sodu, tylko naturalne aromaty, bez dodatku barwników,
**W odniesieniu do poprzedniej receptury wyrobu
Dodatkowe informacje: Znajdź nas na:. www.przysnacki.pl.

Lays - Chipsy karbowane z chilli i limonką 210g.
Opis Produktu
Opis produktu: Lay's Strong dostępne są w trzech wariantach ostrości. Grube chipsy o wyrazistym smaku ostrego chilli i limonki,
doskonałe ze schłodzonymi napojami. Specjalnie dla tych, którzy nie boją się dodawać temperatury wydarzeniom. . Męskie spotkania
smakują lepiej Lay's Strong.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Strong

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane karbowane o smaku ostrego chilli i limonki.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartośc odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna
2185 kJ
Wartość energetyczna
524 kcal
Tłuszcz
32 g
- w tym kwasy nasycone
2,6 g
Węglowodany
51 g
- w tym cukry
1,0 g
Błonnik
4,6 g
Białko
6,4 g
Sól
2,1 g
** Opakowanie zawiera 7 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 656 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący [sól, wzmacniacze
smaku (glutaminian monosodowy, guanylan disodowy), cebula, ostra papryka, aromaty, cukier, pieprz cayenne, kmin, czosnek, kakao w
proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, pieprz, barwnik (ekstrakt z papryki)]
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Smalec kaczy premium 320 g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Tłuszcz kaczy topiony jadalny

Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 miesięcy
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt płynny w temperaturze pokojowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Smalec kaczy premium
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem słonecznym
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
3689 kJ/ 897 Kcal
Tłuszcz
99 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone30 g
Węglowodany
0,6 g
- w tym cukry
0,6 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Tłuszcz kaczy 100%. Pochodzenie: UE

Przechowywanie i stosowanie

Apart - Natural PreBIOtic Silk 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 422 g

Opis produktu: Kremowe mydło w płynie Apart Jaśmin zawiera ekstrakty z kwiatu jaśminu. Odpowiednio dobrane składniki sprawiają, że
po umyciu skóra jest nawilżona, gładka oraz odświeżona. Formuła została wzbogacona o naturalne prebiotyki, które poprawiają kondycję
skóry. Łagodne dla mikrobiomu skóry. Wzbogacone o prebiotyki. Nawilżająca, kremowa formuła.
Marka standaryzowana: Apart
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Creamy Care
Pochodzenie: UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Apart

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Sorbitol, Inulin,
Hydrolyzed Silk, Jasminum Officinale Flower Extract, Styrene/Acrylate Copolymer, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nawilżenie, + prebiotyk

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Trolli - Żelki oko z nadzieniem owocowym 75g.
Opis Produktu
Podmarka: Glotzer
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki o smaku owocowym z nadzieniem owocowym 10%
Marka: Trolli

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1339 kJ/315 kcal
Tłuszcz
0,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
72g
- w tym cukry
52 g
Białko
3,8g
Sól
<0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Syrop glukozowy, cukier, dekstroza, żelatyna spożywcza, kwas: kwas cytrynowy, aromaty, substancja żelująca: pektyny,
barwnik: koszenila, kurkumina, błękit brylantowy FCF, węgiel roślinny, substancje glazurujące: wosk pszczeli, biały i żółty, wosk carnauba

Przechowywanie i stosowanie

Solidarność - Śliwka nałęczowska 1kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1036 g

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Solidarność
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śliwka kandyzowana w masie kakaowej w czekoladzie (40%)
Marka: Solidarność
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo największych starań związanych z kontrolą jakości wyrób może zawierać pestki lub cząstki
pestek.
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym.

Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
1821 kJ / 434 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
62 g
w tym cukry
60 g
Białko
3,6 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: śliwki kandyzowane 37% (śliwki, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier,
miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz palmowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (2,4%), MLEKO w proszku odtłuszczone,
syrop glukozowy, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: lecytyny (z SOI), E 476, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

Solidarność - Czekoladki Złote Praliny 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mogą zawierać ORZESZKI ARACHIDOWE

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Złote Praliny
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka czekoladek z kremami
Marka: Solidarność
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna

w 100 g
2266 kJ
543 kcal

Białko

4,9 g

Węglowodany
55 g
- w tym cukry
51 g
Tłuszcz
33 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, miazga kakaowa, tłuszcz palmowy, SERWATKA w proszku(z MLEKA), tłuszcz kakaowy, syrop glukozowy,
MLEKO w proszku pełne, wiórki kokosowe(1%), tłuszcz MLECZNY, chrupki 0,7%(mąka PSZENNA, cukier, kakao obniżonej zawartości
tłuszczu, mąka ryżowa, ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, sól), spirytus, ORZECHY LASKOWE, MLEKO w proszku odtłuszczone,
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, ORZECHY PISTACJOWE(0,3%), żółtko JAJA w proszku, emulgatory(lecytyna SOJOWA,
E476), stabilizator(E492), substancja utrzymująca wilgoć(inwertaza), aromaty, koncentrat ze spiruliny i jabłek, barwnik(kurkumina).
Czekolada 38%. czekolada MLECZNA 12%

Przechowywanie i stosowanie

Planton - Vega alternatywa dla jogurtunaturalny bez cukru 160g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 172 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Nie zawiera, SOJA - Nie zawiera
Opis produktu: Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Produkt dla wegan i smakoszy, 100 % roślinny, bez mleka, bez
laktozy, bez glutenu, nie zawiera soi.
Marka standaryzowana: Planton
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Bez dodatku cukru, Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wegański produkt z mleczka kokosowego.
Marka: Planton
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna 392 kJ / 94 kcal
Tłuszcz
7,1 g
w tym kwasy nasycone6,7 g
Węglowodany
6,7 g
w tym cukry
0,9 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
0,9 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLECZKO KOKOSOWE 95,8 % (woda, EKSTRAKT z KOKOSA), skrobia, BIAŁKA bobu, wegańskie kultury bakterii
JOGURTOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karmelki twarde śmietankowe 150g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, SOJĘ, SEZAM, ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY LASKOWE, MIGDAŁY

Opis produktu: Z masłem i ze śmietanką
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karmelki twarde śmietankowe
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
1759 kJ/ 416 Kcal

Tłuszcz

6,2 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4 g
Węglowodany
89 g
- w tym cukry
73 g
Białko
0,8 g
Sól
0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, syrop glukozowy, masło 5,5% (z MLEKA), śmietanka 5% (z MLEKA), MLEKO w proszku pełne 2,9%, sól

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karmelki z nadz. cytrynowym i pomar. 150g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, JAJA, SOJĘ, SEZAM, ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY LASKOWE i MIGDAŁY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nadziewane karmelki o smaku cytrynowym i pomarańczowym wzbogacone w 7 witamin
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1604 kJ/ 378 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
94 g
- w tym cukry
73 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, syrop glukozowy, koncentrat soków owocowych i przecierów w zmiennych proporcjach 1,5% z owoców (pomarańcza
3,4%, jabłko, ananas, cytryna 0,7%, grejpfrut, marakuja, mango, morela, banan, guawa, papaja, brzoskwinia, gruszka), kwas (kwas
cytrynowy), maltodekstryna, substancje wzbogacające (witamina C, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B2 (ryboflawina), witamina
B1 (tiamina), kwas foliowy, biotyna), aromaty, barwnik (ekstrakt z papryki, karoteny), substancja zagęszczająca (pektyny)
Sklad produktu: Nadzienie 15%

Przechowywanie i stosowanie

Almette - Puszysty serek twarogowy 4x30g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 140 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Almette
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puszysty serek twarogowy. Spulchniony azotem, pasteryzowany.
Marka: Almette
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
1073 kJ/260 kcal
tłuszcz
24 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
węglowodany
3,8 g
w tym cukry
3,8 g
białko
7,1 g

sól

0,48 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, JOGURT naturalny (19,5%), MASŁO, BIAŁKA MLEKA, sól, naturalny aromat (zawiera MLEKO)
Pozostale informacje: 120 g (90 g + gratis 30 g),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnych składników, polskie mleko, 3+1 gratis

Almette -Puszysty serek twarogowy 4x30g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 132 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Almette
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puszysty serek twarogowy. Spulchniony azotem, pasteryzowany.
Marka: Almette
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
1018 kJ/238 kcal
tłuszcz
22 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
węglowodany
3,1 g
w tym cukry
3,0 g
białko
7,0 g

sól

0,63 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, BIAŁKA MLEKA, zioła, cebula, czosnek, sól, naturalne aromaty
Pozostale informacje: 120 g (4 x 30 g),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnych składników, polskie mleko

Almette - Puszysty serek twarogowy 4x30g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 136 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Almette
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Puszysty serek twarogowy. Spulchniony azotem, pasteryzowany.
Marka: Almette
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
1056 kJ/256 kcal
tłuszcz
24 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
węglowodany
3,2 g
w tym cukry
3,2 g
białko
6,7 g
sól
0,61 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, BIAŁKA MLEKA, sól
Pozostale informacje: 120 g (4 x 30 g),
Przygotowanie i stosowanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnych składników, polskie mleko

Agro - Smalec wieprzowy 200 g
Opis Produktu
Opis produktu: Idealny do smażenia!
Rozszerzona nazwa produktu: Tłuszcz wieprzowy topiony, jadalny
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Smalec wieprzowy
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -2°C do 8°C. Chronić przed światłem słonecznym
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
3699 kJ/ 900 Kcal
Tłuszcz
100 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone50 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Tłuszcz wieprzowy 100% (pochodzenie: UE)

Przechowywanie i stosowanie

Wilkinson Sword - Extra3 sensitive maszynki do golenia 8 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 61 g

Opis produktu: Jednorazowa maszynka do golenia Wilkinson Sword Extra 3 Sensitive dzięki trzem ostrzom na ruchomej główce zapewnia
wygodne i dokładne golenie w połączeniu z atrakcyjną ceną. Pasek nawilżający utrzymuje skórę w dobrej kondycji, zaś pasek napinający
skórę ułatwia dokładne golenie. Lekka, profilowana, plastikowa rączka została zaprojektowana tak, aby zapewnić wygodny uchwyt.
Marka standaryzowana: Wilkinson Sword
Podmarka: Extra3
Pochodzenie: UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Extra3 sensitive maszynki do golenia
Marka: Wilkinson Sword

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, PVP, PEG-100, Cyclodextrin, Tocopherol, Simmondsia Chinensis Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Maltodextrin

Przechowywanie i stosowanie

Sam Mills - Makaron bezglutenowy (Fusilli) - Świder 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 507 g

Logotypy stron trzecich cd: Bezglutenowy - RO-001-022 CUK-G-016
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Sam Mills
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: EU
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Rumunii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron bezglutenowy (Fusilli) - Świder
Marka: Sam Mills
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1466 kJ/ 345 kcal
Tłuszcz
0,8 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
79 g
W tym cukry
1g
Białko
5,5 g
Sól
ilości śladowe

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka kukurydziana
Przygotowanie i stosowanie: Czas gotowania: 10 minut.

Przechowywanie i stosowanie

Sam Mills - Makaron bezglutenowy (Spaghetti) 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 494 g

Logotypy stron trzecich cd: CUK-M-099
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Sam Mills
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: EU
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron bezglutenowy (Spaghetti)
Marka: Sam Mills
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1466 kJ / 345 kcal
Tłuszcz
0,8 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
79 g
W tym cukry
1g
Białko
5,5 g
Sól
ilości śladowe

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka kukurydziana
Przygotowanie i stosowanie: Czas gotowania: 8 minut.

Przechowywanie i stosowanie

BALONY BUZKI Buźki
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Prodeukt wykonano z naturalnego LATEKSU kauczukowego

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Balony buźki
Marka: Party Time
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Dzieci poniżej8 lat mogą udławić się lub ususić nie nadmuchanymi lub pękniętymi balonami. Wymagany
nadzór osoby dorosłej. Trzymaj nie nadmuchane balony z dala od dzieci. Wyrzucaj natychmiast balony pęknięte. Trzymaj nadmuchany
balon w bezpiecznej odległości od oczu. Do nadmuchania balonów proszę użyć pompki.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze powyżej +10°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: naturalny LATEKS kauczukowy
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Knoppers - Baton waflowy. orzechowy 3 x 40 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 126 g

Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera,
ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Knoppers Baton Orzechowy z chrupiącym wafelkiem, pysznym kremem mlecznym i nugatowym - zupełnie jak
Knoppers - ale dodatkowo z porcją chrupiących orzechów laskowych w karmelu i warstwą mlecznej czekolady.
Marka standaryzowana: Knoppers
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baton waflowy z kremem mlecznym (14,4 %), kremem nugatowym (14 %), siekanymi orzechami
laskowymi (13,4 %) i delikatnym karmelem (22,2 %), oblany mleczną czekoladą (29,5 %).
Marka: Knoppers
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza Na 100 g
Wartość energetyczna
2223 kJ/533 kcal
Tłuszcz
31,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
14,3 g
Węglowodany
52,2 g
w tym cukry
38,8 g
Białko
8,4 g
Sól
0,35 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) Wartość odzywcza Na sztukę 40 g
Zawiera 3 sztuki.
889 kJ/213 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, ORZECHY LASKOWE (14,8 %), thuszcze roślinne (palmowy, shea), syrop glukozowy, MLEKO pełne w proszku
(6,2 %), tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w proszku (5,5 %), MLEKO zagęszczone odtłuszczone, mąka PSZENNA (3,9 %),
miazga KAKAOWA, pełnoziarnista mąka PSZENNA (2 %), KAKAO, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, MAŚLANKA w proszku
(z MLEKA), LAKTOZA (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, ŚMIETANKA (z MLEKA), zagęszczona SERWATKA (z MLEKA),
MASŁO (z MLEKA), produkt z SERWATKI (z MLEKA), emulgator: LECYTYNY (SOJA), sól, skrobia PSZENNA, KAKAO
niskotłuszczowe, pełnotłuste MLEKO w proszku, syrop sacharozowy, aromaty naturalne, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu,

stabilizator: karagen, aromat naturalny waniliowy, mielone ORZESZKI ZIEMNE
Pozostale informacje: e 120 g (3 x 40 g),

Przechowywanie i stosowanie

Z babcinej spiżarni - Premium Buraczki kiszone 720 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Przygotowane z miłością. Bez konserwantów.

Podmarka: Premium
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Buraczki kiszone
Marka: Z babcinej spiżarni
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
106 kJ / 25 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
5,4 g
- w tym cukry
1,6 g
Białko
0,8 g
Sól
2,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Buraczki, woda, liść laurowy, czosnek, sól, chrzan pasteryzowany. Produkt pasteryzowany.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok z czerwonych grejpfrutów z miąższem 1l
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni

Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed otwarciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok z czerwonych grejpfrutów z miąższem, bezpośrednio wyciśnięty z owoców, pasteryzacja flash,
źródło witaminy C
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
159 kJ / 38 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
8,5 g
- w tym cukry
8,5 g
Białko
0,6 g
Witamina C
20 mg
Sól
<0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok z czerwonych grejpfrutów z miąższem

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok ananasowy. bezpośrednio wyciśnięty z owoców. pasteryzacja flash 1l
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni

Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed otwarciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok ananasowy, bezpośrednio wyciśnięty z owoców, pasteryzacja flash
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
207 kJ / 49 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
11,6 g
- w tym cukry
11,6 g
Białko
0,3 g
Sól
<0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok ananasowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Napój cytryna 1 l
Opis Produktu
Rodzaj alkoholu: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój z sokiem i miąższem z cytryn, bezpośrednio wyciśnięty z owoców, pasteryzacja flash.

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do +6C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni. Wstrząsnąć
przed otwarciem.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
154 kJ / 36 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
8,5 g
- w tym cukry
8,3 g
Białko
0,3 g
Sól
<0,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, sok z cytryn(30%), cukier, miąższ z cytryn(8%)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok z klementynek. bezpośrednio wyciśnięty z owoców 1l
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni

Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed otwarciem.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok z klementynek, bezpośrednio wyciśnięty z owoców, pasteryzacja flash, źródło witaminy C
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
188 kJ / 44 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
10,1 g
- w tym cukry
9,3 g
Białko
0,7 g
Witamina C
12 mg
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok z klementynek 100%

Przechowywanie i stosowanie

Pampers - Active Baby 3 Maxi Pack waga 6-10 kg 66 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1395 g

Opis produktu: Podczas snu maluszek może wykonywać nawet dwukrotnie więcej ruchów niż osoba dorosła, a to może wiązać się
z przeciekającą pieluszką. Pieluszki Pampers Active Baby Dry zapewniają ochronę przed przeciekaniem przez całą dobę dzięki
wyjątkowemu systemowi potrójnej ochrony, który natychmiast wchłania wilgoć i pomaga zapobiegać przeciekaniu pieluszki w pasie i przy
nóżkach. 1) Szybkoschnący wkład pieluszki natychmiast wchłania wilgoć, 2) podwójna, wytrzymała osłonka wokół nogawek pomaga
zapobiegać przeciekaniu pieluszki przy nóżkach, 3) elastyczne krawędzie ze skrzydełkami komfortowo dostosowują się do talii dziecka,
zapewniając bezpieczne dopasowanie i doskonałą ochronę przed przeciekaniem przez całą dobę – niezależnie od tego, jak aktywny jest
Twój maluszek. Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest priorytetem nr 1 dla Pampers. Pieluszki Pampers Active Baby Dry są zatwierdzone
przez organizację Skin Health Alliance. (Pieluszki Pampers są zatwierdzone przez SHA jako bezpieczne w kontakcie ze skórą dziecka.
Dowiedz się więcej na www.pampers.pl).
Marka standaryzowana: Pampers
Podmarka: Active Baby
Pochodzenie: Turcja
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Turcja, Zapakowano w - Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pampers
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Aby zapobiec ryzyku uduszenia, opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Petrolatum, Stearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Aloe Barbadensis Leaf Extract

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Ochrona przed przeciekaniem przez całą dobę, Pieluszki z szybkoschnącym wkładem, który natychmiast wchłania wilgoć,
Podwójna, wytrzymała osłonka wokół nogawek pomaga zapobiegać przeciekaniu pieluszki przy nóżkach, Elastyczne krawędzie ze
skrzydełkami komfortowo dostosowują się do talii dziecka, zapewniając bezpieczne dopasowanie, SKIN HEALTH ALLIANCE
Przebadane dermatologicznie (Dowiedz się więcej na pampers.pl), Miękka jak bawełna warstwa górna w kontakcie ze skórą dziecka
(produkt nie zawiera bawełny), Dodatkowa warstwa chłonna pomaga równomiernie rozprowadzać wilgoć wewnątrz pieluszki
i utrzymywać ją z dala od skóry dziecka, Wzory pozwalają odróżnić stronę przednią od strony tylnej

Pampers - Active Baby Maxi Pack rozmiar 4 pieluchy 58 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1574 g
Opis produktu: Podczas snu maluszek może wykonywać nawet dwukrotnie więcej ruchów niż osoba dorosła, a to może wiązać się
z przeciekającą pieluszką. Pieluszki Pampers Active Baby Dry zapewniają ochronę przed przeciekaniem przez całą dobę dzięki
wyjątkowemu systemowi potrójnej ochrony, który natychmiast wchłania wilgoć i pomaga zapobiegać przeciekaniu pieluszki w pasie i przy
nóżkach. 1) Szybkoschnący wkład pieluszki natychmiast wchłania wilgoć, 2) podwójna, wytrzymała osłonka wokół nogawek pomaga
zapobiegać przeciekaniu pieluszki przy nóżkach, 3) elastyczne krawędzie ze skrzydełkami komfortowo dostosowują się do talii dziecka,
zapewniając bezpieczne dopasowanie i doskonałą ochronę przed przeciekaniem przez całą dobę – niezależnie od tego, jak aktywny jest
Twój maluszek. Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest priorytetem nr 1 dla Pampers. Pieluszki Pampers Active Baby Dry są zatwierdzone
przez organizację Skin Health Alliance. (Pieluszki Pampers są zatwierdzone przez SHA jako bezpieczne w kontakcie ze skórą dziecka.
Dowiedz się więcej na www.pampers.pl).
Marka standaryzowana: Pampers
Podmarka: Active Baby
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pampers
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Aby zapobiec ryzyku uduszenia, opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Petrolatum, Stearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Aloe Barbadensis Leaf Extract

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Ochrona przed przeciekaniem przez całą dobę, Pieluszki z szybkoschnącym wkładem, który natychmiast wchłania wilgoć,
Podwójna, wytrzymała osłonka wokół nogawek pomaga zapobiegać przeciekaniu pieluszki przy nóżkach, Elastyczne krawędzie ze
skrzydełkami komfortowo dostosowują się do talii dziecka, zapewniając bezpieczne dopasowanie, SKIN HEALTH ALLIANCE
Przebadane dermatologicznie (Dowiedz się więcej na pampers.pl), Miękka jak bawełna warstwa górna w kontakcie ze skórą dziecka
(produkt nie zawiera bawełny), Dodatkowa warstwa chłonna pomaga równomiernie rozprowadzać wilgoć wewnątrz pieluszki
i utrzymywać ją z dala od skóry dziecka, Wzory pozwalają odróżnić stronę przednią od strony tylnej

Składniki i wartości odżywcze
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Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Regina - Papier toaletowy zapachowy 100% celuloza 12 rolek
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1080 g
Opis produktu: Papier toaletowy 12 rolek. Charakterystyka produktu (1 rolka). Warstwy: 3. Listki: 150. Rozmiar listka: 12,25 x 9,8 cm*. Długość: 18,4 m*.
Waga: 91 g*. Wykonano z czystej celulozy. *tolerancja: ± 5%.
Marka standaryzowana: Regina

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papier toaletowy zapachowy, 100% celuloza
Marka: Regina
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: Aby uniknąć ryzyka uduszenia opakowanie przechowuj z dala od dziecka.
Przechowywanie: Termin ważności nieograniczony.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Produkt zapachowy. Posiada atest PZH. Ewentualne różnice w ilości wyrobu mieszczą się w granicach dopuszczalnych przez
obowiązujące normy.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: delikatny i wytrzymały

Auchan - Zestaw 6 rodzajów herbat ekspres. 90g.
Opis Produktu
Opis produktu: Filiżanka najlepszej herbaty to rozkosz dla zmysłów. Starannie zbierane listki w ogrodach herbacianych, aby dostarczyć niezapomnianych
chwil przyjemności o każdej porze. bombonierka starannie wyselekcjonowanych herbat czarnej i zielonej, z dodatkami tropikalnych owoców, by zapewnić
niezapomniane wrażenia smakowo - zapachowe. Idealna kompozycja herbaciano - owocowa
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia herbaty czarnej: Sri Lanka. Kraj pochodzenia herbaty zielonej: Chiny
Przygotowanie: Sposób przygotowania herbat czarnych: torebke włożyc do filiżanki. Zalać wrzącą wodą 100'C. Zaparzać 3-5 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zestaw 6 rodzajów herbat ekspresowych w saszetkach: czarna cejlońska, czarna cejlońska z kawałkami marakui
aromatyzowana, czarna cejlońska Earl Grey, aromatyzowana, czarna cejlońska z kawałkami mango aromatyzowana, czarna cejlońska ze skórką cytryny
aromatyzowana, zielona

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Hrbata czarna: herbata czarna cejlońska 100%. Herbata zielona: herbata zielona 100%. Hrbata czarna z kawałkami MARAKUI:
herbata czarna cejlońska 97,5%, aromat MARAKUI 1,5%, kawałki MARAKUI 1%. Hrbata czarna Earl Grey: herbata czarna cejlońska

98,5%, aromat bergamotki 1,5%. Hrbata czarna z kawałkami mango: herbata czarna cejlońska 97,5%, aromat owoców tropikalnych 1,5%,
kawałki mango 1%. Hrbata czarna ze skórką cytryny: herbata czarna cejlońska 97%, skórka cytryny 2%, aromat cytrynowy 1%
Zawartosc opakowania: 6 x 10 torebek x 1,5 g
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania herbat zielonych: torebke włożyc do filiżanki. Zalać gorącą wodą 70-80'C. Zaparzać
2-3 minuty

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kisiel o smaku cytrynowym 38g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, MLEKO I SELER.

Opis produktu: Kisiel z dodatkiem soku cytrynowego i witamina C w proszku.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kisiel o smaku cytrynowym.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
240 KJ/ 57 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
8,5 g
Błonnik
0g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Skrobia, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sok z cytryny w proszku 1,1% (maltodekstryna, koncentrat soku
cytrynowego), aromat, sól, witamina C, barwnik: kurkuma.
Przygotowanie i stosowanie: Z 0,5 litra zimnej wody odlać 1/2 szklanki, wsypać do niej zawartość torebki i dobrze rozmieszać. Do reszty

wody dodać 2 i 1/2 łyżki (50 g) cukru i zagotować. Do gotującej się wody wlać rozpuszczony proszek. Gotować jeszcze przez chwilę,
ciągle mieszając. Gotowy kisiel wlać do salaterek i pozostawić do ostygnięcia.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kisiel o smaku truskawkowym 38g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, MLEKO I SELER.

Opis produktu: Kisiel z dodatkiem soku truskawkowego i witamina C w proszku.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kisiel o smaku truskawkowym.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
240 KJ/ 56 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
8,5 g
Białko
0g
Sól
0,03 g
Witamina C
14,7 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Skrobia, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sok z truskawek w proszku 1,1% (maltodekstryna, koncentrat soku
truskawkowego), aromat, sól, witamina C.
Przygotowanie i stosowanie: Z 0,5 litra zimnej wody odlać 1/2 szklanki, wsypać do niej zawartość torebki i dobrze rozmieszać. Do reszty
wody dodać 2 i 1/2 łyżki (50 g) cukru i zagotować. Do gotującej się wody wlać rozpuszczony proszek. Gotować jeszcze przez chwilę,
ciągle mieszając. Gotowy kisiel wlać do salaterek i pozostawić do ostygnięcia.

Przechowywanie i stosowanie

Olitalia - Olej ryżowy 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1394 g

Opis produktu: Tożsamość. Olitalia jest synonimem doskonałości i specjalizacji. Dzięki ścisłej współpracy z degustatorami (kiperami) i
szefami kuchni odkrywa nowe możliwości wykorzystania oliwy z oliwek i olejów roślinnych na stołach i do gotowania. Wyróżniające
cechy. Ten olej otrzymywany jest przez ekstrakcję zarodka i plew ryżu. Dzięki przyjemnemu smakowi delikatnie podkreśla wyjątkowy
charakter potraw. Użycie. Idealnie nadaje się do gotowana, jak i doprawiania. Wspaniale współgra z potrawami przygotowywanymi na
bazie warzyw, ryb i sałat.
Marka standaryzowana: Olitalia
Informacje dot stylu zycia: Halal
Jednostka opisowa: l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Olej ryżowy
Marka: Olitalia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła.
Wartości odżywcze
w 100 ml produktu
Wartość energetyczna
3404 kJ / 828 kcal
Tłuszcz w tym
92 g
Kwasy tłuszczowe nasycone22 g
Węglowodany w tym
0g
Cukry
0g
Błonnik
0g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: 100% olej ryżowy

Przechowywanie i stosowanie

Plak - Zimowy łyn do spryskiwaczy -20 stopni 4L
Opis Produktu
Opis produktu: Zwiększa bezpieczeństwo jazdy zimą. Doskonale poprawia widoczność. Do szyb i reflektorów

Przygotowanie: Płyn gotowy do użycia- wystarczy otworzyć i wlać do zbionika płynu do spryskiwaczy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zimowy płyn do spryskiwaczy
Marka: Plak
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Łatwopalna ciecz i pary. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Przechowywanie: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Rians- Świeży twarożek owczy 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 234 g
Opis produktu: Faisselle to tradycyjny francuski twarożek. W każdym z dwóch 100 g kubeczków znajduje się koszyczek z otworami w którym znajduje się
twarożek z mleka owczego. .

Marka standaryzowana: Rians
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowane we Francji
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 2 świeże serki z mleka owczego pasteryzowanego (pochodzenie: UE), 100% pełnego mleka owczego.
Marka: Rians
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od +0°C do +6°C. Zawiera ponad 85% wilgotności.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
340 kJ/82 kcal
Tłuszcz
5,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,5 g
Węglowodany
4,5 g
w tym cukry
2,8 g
Białko
4,4 g
Sól*
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Zapakowane w atmosferze ochronnej. Masa netto 200 g = 2 x 100 g (faisselle + serwatka),
Przygotowanie i stosowanie: Koszyczek należy wyjąć z kubeczka i twarożek postawić na talerzyku tak jak dzieci ustawiają babki z
pisku. Można dodać świeże owoce, miód lub spożyć jako całkowicie naturalny twarożek. Niezwykle delikatny i pełen wartości
odżywczych czystego mleka owczego. oddziel pojemniczek od pokrywki, wyjmij i odsącz siteczko, wyjmij Faisselle z siteczka,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Zawartość nie może być sprzedawana oddzielnie.

Pewni Dobrego - Kiełbasa ciemna 370g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GLUTEN, GORCZYCĘ, MLEKO łącznie z LAKTOZĄ
Opis produktu: Dobre Bo... Z surowca hodowanego bez użycia antybiotyków. Prosty skład, bez wzmacniaczy smaku i aromatów
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany próżniowo
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, wędzona, parzona
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa ciemno wędzona tradycyjnie dymem olchowym, rasa puławska
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1339 kJ/ 337 Kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
1,7 g
- w tym cukry
0,8 g
Białko
20 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, sól, przyprawy, ocet spirytusowy, cukier, substancje KONSERWUJĄCE (azotyn sodu)
Sklad produktu: Do wyprodukowania 100 g wyrobu użyto 125 g mięsa wieprzowego

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Szynka wędzona z tłuszczykiem - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, GORCZYCĘ, GLUTEN, SOJĘ, MLEKO łącznie z LAKTOZĄ

Rozszerzona nazwa produktu: Szynka wieprzowa wędzona, parzona
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szynka wędzona z tłuszczykiem rasa puławska wędzona tradycyjnie dymem olchowym
Marka: Pewni dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1340 kJ/ 323 kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
0,3 g
- w tym cukry
0,2 g
Białko
19 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: szynka wieprzowa, sól, cukier, przyprawy, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Gotowy makaron lasagne. chłodzony 250 g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej

Rozszerzona nazwa produktu: Produkt garmażeryjny, gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w lodówce w temperaturze od 1'C do 4'C i spożyć w ciągu 3 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowanow we Francji
Przygotowanie: Po wyjęciu z opakowania, makaron umieść bezpośrednio w naczyniu do zapiekania, naprzemiennie układając warstwy
makaronu z nadzieniem mięsnym i dość płynnym sosem beszamelowym. piecz przez 20 minut w temperaturze 170'C

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron lasagnes ze świeżymi jajami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1'C do 4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1204 kJ/ 284 Kcal
Tłuszcz
2g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
55 g
- w tym cukry
0,6 g
Błonnik
3,8 g
Białko
9,3 g
Sól
0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, SEMOLINA z PSZENICY durum, świeże JAJA 18%, woda

Przechowywanie i stosowanie

PATELNIA EASY PLUS 28CM Patelnia Easy Plus 28 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Odpowiednia do wszystkich rodzajów kuchenek z wyjątkiem indukcyjnych. Zawsze idealnie gotowanie. Perfekcyjne smażenie. Trwała
powłoka. Równomierne gotowanie. 100 % łatwego mycia.

Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Patelnia Easy Plus 28 cm
Marka: Tefal

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Makaron BIO żytni. rurka 250 g

Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: Do gotujacej się osolonej wody(1l wody na 100g makaronu) wrzucać stopniowo makaron. Gotować 5-6min na wolnym
ogniu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron ekologiczny żytni rurki
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
1429 kJ
Wartosc energetyczna kcal
338 kcal
Bialko g
6,3 g
Weglowodany g
69 g
W tym cukry g
9,2 g
Tluszcz g
1,3 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g0,7 g
Blonnik g
12 g
Sol g
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ŻYTNIA typ 1850 ekologiczna

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Makaron BIO orkiszowy świderki 250 g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Produkt ekologiczny.

Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Do gotującej się osolonej wody (1l wody na 100g makaronu) wrzucać stopniowo makaron. Gotować 5-6 min. Na wolnym
ogniu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron ekologiczny orkiszowy. Świderki
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
1458 kJ
Wartosc energetyczna kcal
345 kcal
Bialko g
13 g
Weglowodany g
62 g
W tym cukry g
4,3 g
Tluszcz g
2,5 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g0,7 g
Blonnik g
11 g
Sol g
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ORKISZOWA typ 1850 ekologiczna

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Makaron BIO orkiszowy. rurka 250 g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Produkt ekologiczny.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.
Przygotowanie: Do gotującej się osolonej wody (1l wody na 100g makaronu) wrzucać stopniowo makaron. Gotować 5-6 min. Na wolnym
ogniu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron ekologiczny orkiszowy. Rurki
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1458 kJ/ 345 Kcal
Tłuszcz
2,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
4,3 g
Błonnik
11 g
Białko
13 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ORKISZOWA typ 1850 ekologiczna

Przechowywanie i stosowanie

Taft - Żel do włosów 150 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 186 g

Opis produktu: Żel do włosów Taft Maxx Power. Maksymalne wzmocnienie i utrwalenie do 72 h bez sklejania. Łatwy do usunięcia
podczas mycia. Wegańska formuła bez alkoholu etylowego.
Marka standaryzowana: Taft
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze

Marka: Taft

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water, Eau), PVP, Acrylates/Hydroxyesters Acrylates Copolymer, Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Crosspolymer,
Aminomethyl Propanol, Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, Panthenol,
Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Limonene, Benzyl Alcohol, CI 60730 (Ext . Violet 2)

Przechowywanie i stosowanie

Mieszko - Choco Amore czekoladki w puszce
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 648 g

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Orzechy laskowe - Zawiera, Mleko - Zawiera,
Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Mieszko
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Praliny o smaku wanilii, orzecha laskowego, gorącej czekolady i cytrynowym.
Marka: Mieszko
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
energia
2332 kJ
energia
560 kcal
tłuszcz
37 g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe24 g
węglowodany
46 g
w tym cukry
28 g
białko
6,9 g

sól

0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada (36%) - [miazga kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz MLECZNY, stabilizator: E492,
emulgatory: (lecytyny z SOI), E476; aromat], tłuszcz roślinny (palmowy, z ziarna palmy) w zmiennych proporcjach, cukier, czekolada 6%
- [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz roślinny (palmowy, masłosz, sal, ziarno owocu mango) w zmiennych proporcjach, tłuszcz MLECZNY,
tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z SOI)], śmietanka w proszku (z MLEKA), czekolada „gianduja" (4,9%) - [cukier, ORZECHY
LASKOWE (30%), miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI)], częściowo odtłuszczone MLEKO w proszku, kakao o
obniżonej zawartości tłuszczu, czekolada biała (1,7%) - [cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku pełne, serwatka w proszku (z
MLEKA), emulgator lecytyny (z SOI); aromat], całkowicie utwardzony tłuszcz roślinny (kokosowy, z ziarna palmy) w zmiennych
proporcjach, skórka cytrynowa (0,8%), serwatka w proszku (z MLEKA), maślanka w proszku (z MLEKA), MLEKO w proszku
odtłuszczone, glukoza krystaliczna, tłuszcz MLECZNY, jabłko, masa cytrynowa (0,2%), syrop glukozowo-fruktozowy, emulgator:
lecytyny (z SOI), aromaty, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytryniany potasu, błonnik ananasowy, naturalny aromat waniliowy
(0,03%), naturalny aromat cytrynowy, naturalny aromat paprykowy, barwnik: kurkumina, Czekolada - masa kakaowa minimum 57%,
Czekolada - masa kakaowa minimum 41%, Czekolada „gianduja" - masa kakaowa minimum 32%, Czekolada oprócz tłuszczu kakaowego
zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie

Putka - Chleb żytni krojony 400 g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Źródło błonnika

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb formowy na zakasie w 100% z mąki żytniej.
Marka: Putka
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone

w 100 g
902kJ/215 kcal
1g
0,2 g

Węglowodany

44 g

- w tym cukry
0g
Błonnik
5,6 g
Białko
4,5 g
Sól
1,7 g
wymiennik węglowodanowy (WW)
4,4
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) 0,3

Zdrowie i styl życia
Skladniki: naturalny zakwas ŻYTNI (50%) (mąka ŻYTNIA 52%, woda), mąka ŻYTNIA (35%), woda, sól, SERWATKA (z MLEKA).

Przechowywanie i stosowanie

Putka - Chleb razowy ze słonecznikiem krokony 500 g
Opis Produktu
Opis produktu: Chleb razowy z ddatkiem nasion słoncznika, krojony i pakowany, wypieczony z mąki żytniej razowej z pełnego przemiału, na naturalnym
zakwasie

Informacje dot stylu zycia: Bez jaj, laktozy oraz soi. Źródło błonnika oraz białka. Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb razowy ze słonecnikiem krojony
Marka: Putka
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1160kJ/276 kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Węglowodany
32 g
- w tym cukry
0g
Błonnik
4,8 g

Białko

7,9 g

Sól

1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ŻYTNIA 57% (w tym mąka ŻYTNIA razowa 34%), woda, nasiona słonecznika (12%), mąka PSZENNA, sól

Przechowywanie i stosowanie

Putka -Sucharki 150 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sucharki

Marka: Putka
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1815 kJ/ 430 Kcal
Tłuszcz
10,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany
71 g
- w tym cukry
11 g
Błonnik
1,9 g
Białko
11,8 g
Sól
0,57 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, JAJA, cukier, margaryna (olej rzepakowy, woda, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), MLEKO w
proszku, drożdże, olej rzepakowy, sól, barwnik (karoteny)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chusteczki nawilżające dla dzieci 70 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: 10% wiskoza, 90% PET

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chusteczki pielęgnacyjne, dla niemowląt
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Nie spłukiwać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. dUnikać ekspozycji na słońce

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Allantoin, Penthanol, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Benzonate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Parfum,
Polyglyceryl-4 Caprate, Sodium Citrate, Citric Acid
Zawartosc opakowania: 70 szt.
Przygotowanie i stosowanie: Zdjąć etykietę, wyciągnąć chusteczkę i użyć do oczyszczenia skóry dziecka. Po użyciu zawsze należy
zamknąć ponownie etykietę, by pozostałe chusteczki nie wyschły

Przechowywanie i stosowanie

Cosmia - Chusteczki sensitive z wyciągiem z rumianku 56sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Z wyciągiem z rumianku. Sucha i wrażliwa skóra. 0% alkoholu. 0% perfum. Bez dodatku parabenu i fenoksyetanlu. Hipoalergiczne.
Formuła minimalizująca ryzyko wystąpienia alergii. Skład: 20% wiskoza, 80% PET.

Podmarka: Baby
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chusteczki sensitive
Marka: Cosmia

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 50 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Müller - Jogurt o smaku śmietankowym z wafelkami kakaowymi 130 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, ORZESZKI ZIEMNE i ORZECHY

Podmarka: MIX
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt aromatyzowany o smaku śmietankowym z 6% wafelków z kremem kakaowym w czekoladzie
mlecznej (54% - w wafelkach kakaowych) i 4% wafelków z kremem mlecznym w białej czekoladzie (54% - w wafelkach z kremem
mlecznym)
Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 4'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
559 kJ/ 133 Kcal
Tłuszcz
5,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,7 g
Węglowodany
15,6 g
- w tym cukry
13,5 g
Białko
3,8 g
Sól
0,34 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: JOGURT , woda, cukier, mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, MLEKO, w proszku pełne, tłuszcz KAKAOWY, miazga
KAKAOWA, skrobia PSZENNA, słodka SERWATKA w proszku (z MLEKA), skrobia modyfikowana, substancja glazurująca (guma
arabska), glukoza, LKATOZA (z MLEKA), KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia kukurydziana, emulgator
(LECYTYNY SOJOWE), cukier skarmelizowany (cukier, woda), sól, substancja zagęszczająca (pektyny), substancja spulchniająca
(węglany sodu), kwas (kwas cytrynowy), regulator kwasowości (cytrynian sodu), aromat (zawiera MLEKO)
Zawartosc opakowania: W opakowaniu: 117 g jogurt aromatyzowany o smaku śmietankowym + 13 g mieszanka wafelków

Przechowywanie i stosowanie

Müller - Mix jogurt o smaku czekoladowym gwiazdki 130 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, JAJA i ORZECHY

Podmarka: Mix

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt o smaku orzechów makadamia z 8,4% gwiazdek zbożowych w czekoladzie (20% czekolady, 20%
czekolady białej i 20% czekolady mlecznej)
Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
551 kJ/ 131 Kcal
Tłuszcz
4,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3 g
Węglowodany
17,6 g
- w tym cukry
15,2 g
Białko
3,9 g
Sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: JOGURT, cukier, woda, mąka PSZENNA, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, MLEKO w proszku pełne, mąka ze
słodu PSZENNEGO, mąka ryżowa, substancja glazurująca (guma arabska), KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia
modyfikowana, emulgator (LECYTYNY SOJOWE), EKSTRAKT ze słodu JĘCZMIENNEGO, EKSTRAKT ze słodu PSZENNEGO,
słodka SERWATKA w proszku (z MLEKA), substancja spulchniająca (E500), olej palmowy, pasta z ORZECHÓW MAKADAMIA
0,4%, cukier skarmelizowany (woda, cukier), kwas (kwas cytrynowy), aromat
Zawartosc opakowania: 119 g Jogurt o smaku orzechów makadamia, 11 g gwiazdki zbożowe w czekoladzie

Przechowywanie i stosowanie

Lactalis -Twaróg sernikowy 1kg

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1066 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Président
Jednostka opisowa: kg
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg 4% tłuszczu. Do ciast i naleśników
Marka: Président
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od +2°C do +6°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej
niż 24 godziny. Występowanie serwatki jest naturalne dla twarogu.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
384 kJ / 92 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
Węglowodany
4,2 g
w tym cukry
3,9 g
Białko
9,7 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO w proszku, kultury MLECZARSKIE (zawierają MLEKO)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nie wymaga mielenia

Unimil - Prezerwatywy skyn, 3 sztuki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 12 g

Opis produktu: Nowa generacja prezerwatyw. To nie jest zwykła paczka prezerwatyw. To najnowsza technologia, która umożliwia
wyjątkowo intymne doznania seksualne. Nasz materiał Skynfeel jest tak delikatny i wygodny, że zapewnia prawdziwie naturalne
dopasowanie oraz odczucia. Trzymasz w ręku bilet do świata wyjątkowych doznań, który pozwoli wam obojgu poczuć wszystko. To nie
jest zwykła paczka prezerwatyw. To jakby nie mieć nic na sobie. Poczuj wszystko. Original. - prosty kształt, ze zbiorniczkiem. - delikatny
i wyjątkowo długotrwały środek nawilżający. - delikatny materiał nielateksowy. - wytrzymałość najlepszego lateksu. - naturalny kolor. szerokość nominalna 53 mm. Prezerwatywy wykonane w technologii Skynfeel - zaawansowanego technologicznie materiału nielateksowego,
który jest tak delikatny i wygodny, że praktycznie go nie poczujecie. Każda prezerwatywa jest testowana elektronicznie, by spełniać
najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności.
Marka standaryzowana: Unimil
Podmarka: Skyn

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nielateksowe prezerwatywy
Marka: Unimil
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu oraz chronić przed działaniem światła słonecznego. .

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Ten produkt wykonany z syntetycznego poliizoprenu, nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego i może być
stosowany przez osoby ze stwierdzoną lub możliwą alergią na naturalny lateks. Przed zastosowaniem proszę zapoznać się z załączoną
instrukcją. Prawidłowe stosowanie prezerwatyw pomaga obniżyć ryzyko ciąży oraz wielu chorób przenoszonych drogą płciową. Żadna
metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalne doznania, Skynfeel - delikatny nielateksowy materiał

Tobys - Poop Bags Degradowalne worki na odchody 8 x 15 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary woreczka 22 x 32 cm. Pasują do większości dyspenserów
Podmarka: Poop Bags
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Degradowalne worki na odchody
Marka: Tobys
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Trzymać z dala od dzieci

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 120 woreczków (8 rolek)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa ziarnista India 1kg. intensywność 8/10
Opis Produktu
Opis produktu: Kawa z Indii zachwyca swoim delikatnym aromatem i łagodnym smakiem. Ziarna dojrzewające na tutejszych plantacjach, poddawane
wilgotnemu i ciepłemu powietrzu w porze monsunowej, zyskują bardzo specyficzny smak. Kawa jest bogata w akcenty owoców, czekolady i przypraw.
Wyróżnia się średnią mocą, niską kwasowością i wyrazistą słodyczą

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Kraj pochodzenia ziaren kawy: Indie
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku bez dostępu światła słonecznego
i tlenu, który może źle wpływać na jakość, świeżość i aromat kawy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wsypać 2 łyżeczki zmielonej kawy (9g) do filiżanki, zalać 150 ml gorącej (90-95'C), ale nie wrzącej wody. Zalecany czas
parzenia kawy 4 minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palono ziarnista - India, wyrazista i aromatyczna
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Skladniki: 100% Arabica

Przechowywanie i stosowanie

Bobovita - Kaszka mleczna manna 3 owoce 230 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 240 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: 1000 pierwszych dni. 1000 pierwszych dni życia to wyjątkowy czas, w którym przez odpowiedni sposób żywienia
możesz pozytywnie wpływać na zdrowie teraz i w przyszłości. Zadbaj o zdrowie i rozwój dziecka, zapewniając mu urozmaiconą i
zbilansowaną dietę, złożoną z najwyższej jakości produktów odpowiednich do wieku i potrzeb. nasza obietnica... Nasze kaszki BoboVita
odpowiadają na szczególne potrzeby żywieniowe Twojego dziecka. Z nimi każda chwila ma pyszny smak, a Ty możesz się cieszyć
radosnym „Mniam"!. Kaszka mleczna manna 3 owoce została starannie skomponowana tak, by zawierała to, co dobre dla Twojego dziecka:.
mleko modyfikowane odpowiednie do wieku dziecka + zboża-kasza manna ważny składnik zbilansowanego jadłospisu + owoce - pyszny
smak bananów, jabłek i gruszek. Źródło kluczowych witamin i składników mineralnych. Wit. B1 (tiamina)* dla prawidłowego metabolizmu
energetycznego i układu nerwowego. Żelazo i Wit. C dla układu odpornościowego. Wapń i Wit. D* dla prawidłowego rozwoju kości. Czy
wiesz, że... Normy jakości i bezpieczeństwa wobec naszych zbóż są nawet do 1000 razy bardziej surowe niż dla zbóż dla dorosłych.*. *
dotyczy norm dla pestycydów w zbożach. gwarantujemy!!!. Nasze kaszki BoboVita to gwarancja jakości i bezpieczeństwa. Jesteśmy tego
pewni, bo znamy je od ziarenka po gotowy, pyszny produkt! Ty też możesz być pewna, że zboża i owoce w kaszkach pochodzą
wyłącznie ze starannie wybranych, skontrolowanych pól i sadów, a wszystkie produkty spełniają rygorystyczne normy jakościowe
żywności dla najmłodszych. To dla nas naturalne, aby w kaszkach BoboVita nie znalazły się zbędne substancje:. Bez konserwantów*. Bez
barwników i wzmacniaczy smaku*. Bez GMO (składników modyfikowanych genetycznie)**. * zgodnie z przepisami prawa. ** podobnie
jak wszystkie inne produkty dla niemowląt i małych dzieci na rynku polskim. Produkt dla niemowląt i małych dzieci.
Marka standaryzowana: BoboVita
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kaszka mleczna manna 3 owoce
Marka: BoboVita
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło kluczowych witamin i składników mineralnych.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i w zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu torebki

zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni.
Wartości odżywcze
100 g kaszki BoboVita
Wartość energetyczna kJ
1837
Wartość energetyczna kcal
435
Tłuszcz, w tym: g
11
- kwasy nasycone g
4,3
Węglowodany, w tym: g
70
- cukry g
39
Błonnik g
1,8
Białko g
14
Sól g
0,23
Witaminy
Witamina A µg
421 (105%)*
Witamina D µg
6,0 (60%)*
Witamina E mg
6,7
Witamina C mg
39 (156%)*
Tiamina (B1) mg
1,0 (200%)*
Witamina B6 mg
0,64 (91%)*
Biotyna (B7) µg
19
Składniki mineralne
Sód mg
92
Wapń mg
564 (141%)*
Żelazo mg
7,3 (122%)*
Jod µg
116 (166%)*
Opakowanie zawiera około 5 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. Porcja (45 g kaszki + 150 ml wody)
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu.
826
*% zalecanego dziennego spożycia
196

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO modyfikowane 44% (odmineralizowana serwatka w proszku (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, oleje
roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy), lecytyna SOJOWA), kasza manna (z PSZENICY) 34%, cukier, owoce 6,7%
(płatki bananowe 4%, jabłko w proszku 2%, gruszka w proszku 0,7%), maltodekstryna, witaminy i składniki mineralne (C ,E, tiamina (B1),
B6, A, biotyna (B7), D, wapń, żelazo, jod), Maltodekstryna jest nośnikiem owoców w proszku i witamin
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Warto wiedzieć!, Pierwsze produkty zbożowe można wprowadzać do diety niemowlęcia po 4. miesiącu
życia. Dzieciom w wieku 1-3 lat eksperci zalecają podawanie 5 porcji różnych produktów zbożowych dziennie. Sposób przygotowania:,
Zawsze przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Zanim przystąpisz do sporządzania posiłku dla dziecka, umyj dokładnie ręce i
upewnij się, czy naczynia, których będziesz używać są czyste. Krok 1. Zagotuj wodę i odmierz 150 ml, wlej do miseczki i ostudź to
temperatury ok. 50°C. Krok 2. Wsyp powoli 45 g kaszki (ok. 5 łyżek stołowych). Krok 3. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji.
Odczekaj chwilę, aż kaszka zgęstnieje. Krok 4. Sprawdź temperaturę posiłku. Gotową kaszkę podaj dziecku lub pozwól spróbować
samodzielnego jedzenia łyżeczką. Nie podawaj ponownie resztek posiłku. Opakowanie zawiera około 5 porcji pełnowartościowych
posiłków mleczno-zbożowych. 6+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji w zależności od wieku dziecka i rekomendacji lekarza, 12+ 1-2
orientacyjna dzienna liczba porcji przy zachowaniu różnorodnej diety, Dla zdrowia dziecka istotna jest urozmaicona i zbilansowana dieta
oraz zdrowy tryb życia. Komponując jadłospis kieruj się zasadami żywienia i rekomendacją lekarza. Pamiętaj o higienie ząbków swojego
dziecka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dodaj wodę, mleko modyfikowane, źródło kluczowych witamin i składników mineralnych

Red Bull - Energetyk o smaku owoców tropikalnych 250ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 272 g
Opis produktu: Red Bull doda Ci skrzydeł. W połowie lat 80. ubiegłego wieku Dietrich Mateschitz, zainspirowany napojami
funkcjonalnymi z Dalekiego Wschodu, założył firmę Red Bull. Stworzył on nowy produkt i unikalny koncept marketingowy, a Red Bull
Energy Drink zadebiutował na rynku w Austrii 1 kwietnia 1987 roku. Tym samym powstała zupełnie nowa kategoria produktów - napoje
energetyczne. . Kiedy pić. Red Bull Energy Drink jest ceniony na całym świecie przez wybitnych sportowców, studentów i ludzi
najbardziej wymagających profesji, doceniają go także kierowcy w długich trasach. Co znajduje się w puszce. Kofeina: Kofeina była znana
już przez starożytne cywilizacje. Pozyskiwano ją ze źródeł naturalnych, takich jak herbata, kawa, kakao czy orzechy koli i doceniano jej
pobudzające działanie. Tauryna: Tauryna jest aminokwasem występującym naturalnie w ludzkim organizmie i obecnym w codziennej diecie.
Bierze udział w wielu procesach biologicznych. Witaminy z grupy B: Witaminy są podstawowymi mikroskładnikami pokarmowymi,
niezbędnymi do zachowania prawidłowych funkcji organizmu. Cukier: Cukier zawarty w Red Bull Energy Drink wytwarzany jest z
buraków cukrowych. Alpejska woda źródlana: Głównym składnikiem Red Bulla jest oczywiście woda.". - Specjalna formuła Red Bull
Tropical Edition łączy w sobie wysokiej jakości składniki: kofeinę, taurynę, witaminy z grupy B, cukier, alpejską wodę źródlaną. - Jedna
250 ml puszka Red Bull Tropical Edition zawiera 80 mg kofeiny, czyli mniej więcej tyle samo, ile zawiera filiżanka kawy parzonej w domu.
- Zawartość cukru w puszce Red Bull Tropical Edition jest porównywalna z poziomem cukru znajdującego się w takiej samej ilości soku
jabłkowego lub pomarańczowego - 11 g w 100 ml. - Puszki Red Bull są wykonane z aluminium nadającego się w 100% do recyklingu. Zgrzewka zawiera 12 puszek Red Bull Tropical Edition 250 ml. - Ożywia ciało i umysł.
Marka standaryzowana: Red Bull
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój energetyczny o smaku owoców tropikalnych. Pasteryzowany. Napój gazowany.
Marka: Red Bull
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny. Niezalecany dla dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią (32
mg/100 ml). Spożywaj umiarkowanie.
Wartości odżywcze
w 100 ml
wartość energetyczna
198 kJ (46 kcal)
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) 0 g
węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
białko
0g
sól
0,1 g

witaminy:

-

niacyna
kwas pantotenowy
witamina B6
witamina B12

8 mg / 50% RWS
2 mg / 33% RWS
2 mg / 143% RWS
2 µg / 80% RWS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sacharoza, glukoza, kwas (kwas cytrynowy), DWUTLENEK węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości (cytryniany
sodu), kofeina (0,03%), witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12), aromaty, barwniki (karmel, beta-apo-8'-karotenal (C 30),
RYBOFLAWINA), stabilizatory (octan izomaślanu sacharozy, estry glicerolu i żywicy roślinnej)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ożywia ciało i umysł

Lays - Chipsy o smaku zielonej cebulki 265g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Chrupiące chipsy Lay's powstają z wyselekcjonowanych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy i pysznie
przyprawiamy. . Każdy dzień smakuje lepiej z Lay's!.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane o smaku zielonej cebulki.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz

Średnia wartość odżywcza: 100 g
2273 kJ
545 kcal
35 g

- w tym kwasy nasycone
4,0 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
2,8 g
Błonnik
4,3 g
Białko
6,2 g
Sól
1,6 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 8-9 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 682 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący
[preparat SERWATKOWY z MLEKA, sól, cebula w proszku, cukier, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'RYBONUKLEOTYDY disodowe), aromaty (zawierają MLEKO), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), czosnek w
proszku, barwniki (annato, EKSTRAKT z papryki), SER w proszku z MLEKA, SERWATKA w proszku z MLEKA, odtłuszczone
MLEKO w proszku]
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chusteczki wyłapująe kolor 40 szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Chusteczki wyłapująe kolor. Skuteczne czyszczenie.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chusteczki wyłapująe kolor.

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 40 szt.
Przygotowanie i stosowanie: Wsadzić chusteczkę do pralki. Stosować jedną chusteczkę na jeden cykl prania. Wsadzić pranie do pralki.

Dodać detergent. Włączyć pranie. Po zakończonym praniu wyjąć zużytą chusteczkę i wyrzucić do kosza. Nie spłukiwać.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Odkmieniacz do pralki 750 ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Chroni pralkę i pranie. Skuteczny od 30 st.C.

Uzytkowanie i przechowywanie: Żel odkamieniacz stosuje się przy każdym praniu, w każdej temperaturze i do każdego rodzaju prania.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żel odkmieniacz do pralki
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% polikarboksylany, Również: kompozycje zapachowe, środki konserwujące (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone).
Przygotowanie i stosowanie: Wlać żel do pojemnika na proszek razem z proszkiem. Nie stosować opóźnionego startu. Działanie
okamieniające żelu pozwala na użycie minimalnej dawki detergentu dostarczonego w miękkiej wodzie. Nie stosować do prania tkanin z
wełny i/lub jedwabiu.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan -Płyn do prania białego 1.5L.
Opis Produktu
Opis produktu: Płyn do prania białego. Blask i ochrona.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do prania białego.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. Dokładnie
umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie: Przechowywać z dala od dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale nie mniej niż 15%: anionowe środki powierzchniowo czynne, Mniej niż 5%: niejonowe środki
powierzchniowo czynne, mydło, fosfoniany. Również: enzymy, rozjaśniacze optyczne, środki konserwujące (Phenoxyethanol, Potassium
sorbate), kompozycje zapachowe.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płyn do prania czarnych tkanin 1.5L.
Opis Produktu
Opis produktu: Płyn do prania czarnych tkanin. Intensywność i ochrona.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do prania czarnych tkanin.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. Dokładnie
umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie: Przechowywać z dala od dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale nie mniej niż 15%: anionowe środki powierzchniowo czynne, Mniej niż 5%: niejonowe środki
powierzchniowo czynne, mydło, fosfoniany. Również: środki konserwujące (Phenoxyethanol, Potassium sorbate), enzymy, kompozycje
zapachowe.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płyn do prania kolorowego 1.5L.
Opis Produktu
Opis produktu: Płyn do prania kolorowego. Intensywność i ochrona.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do prania kolorowego.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. Dokładnie
umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie: Wyprodukowano we Francji.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale nie mniej niż 15%: anionowe środki powierzchniowo czynne. Mniej niż 5%: niejonowe środki
powierzchniowo czynne, mydło, fosfoniany. Również: środki konserwujące (Phenoxyethanol, Potassium sorbate), enzymy, kompozycje
zapachowe. Hexyl cinnamal, Linalol.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płyn do prania dla dzieci 1.5L
Opis Produktu
Opis produktu: Płyn do prania dla dzieci. Testowany dermatologicznie.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do prania dla dzieci.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. Dokładnie
umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie: Przechowywać z dala od dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale nie mniej niż 15%: anionowe środki powierzchniowo czynne, Mniej niż 5%: niejonowe środki
powierzchniowo czynne, mydło, fosfoniany. Również: enzymy, rozjaśniacze optyczne, środki konserwujące (Sodium benzonate,
Potassium sorbate), kompozycje zapachowe.

Przechowywanie i stosowanie

Karmi Classic- Piwo bezalko.0%. 4x0.5l puszka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2140 g

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera
Opis produktu: Piwo bezalkoholowe klasycznie warzone.
Rodzaj alkoholu: Piwo
Marka standaryzowana: Karmi
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Piwo ciemne, bezalkoholowe, pasteryzowane, alk. do 0,5% obj.
Marka: Karmi
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
Wartość energetyczna
168 kJ/40 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
9,4 g
w tym cukry
7,6 g
białko
<0,3 g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, słód JĘCZMIENNY, syrop glukozowo-fruktozowy, chmiel

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nie za słodkie, nie za gorzkie, słód jęczmienny prażony na ciemno i chmiel

Auchan - Płyn do prania fresh 2L.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie REAKCJI ALERGICZNYCH.
Opis produktu: Płyn do prania. Świeży i czysty. zapach wiosny (zapach syntetyczny).
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do prania.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: ZAWIERA: Sodium C10-13 Alkyl benzenesulfonate, C12-15 Pareth-7. POWODUJE POWAŻNE
USZKODZENIA OCZU. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.
Przechowywanie: Przechowywać z dala od dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale nie mniej niż 15%: anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło. Mniej niż 5%: niejonowe środki
powierzchniowo czynne. Również: kompozycje zapachowe, Alpha-izomethyl ionene, enzymy, rozjaśniacze optyczne, środki
konserwujące (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Serek wiejski lekki 200 g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Mleko pochodzące z Polski

Rozszerzona nazwa produktu: Ser twarogowy ziarnisty ze śmietanką
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed spożyciem wymieszać
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek wiejski lekki
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
349 kJ/ 83 kcal
Tłuszcz
3g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
Węglowodany
3g
- w tym cukry
2,8 g
Białko
11 g
Sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziarno SERA TWAROGOWEGO, ŚMIETANKA pasteryzowana 39,5%, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Obniżona zawartość tłuszczu o 40% w stosunku do serka wiejskiego o zawartości tłuszczu 5,0%

Uzdrowisko Wysowa - Woda lecznicza Franciszek 330 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Niskonasycona CO2.
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Osad w butelce naturalny. Posiada swoisty zapach i smak.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lecznicza woda mineralna Franciszek, Alkaliczna, Wyskozmineralizowana
Marka: Uzdrowisko Wysowa
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu.
Aniony mg/l
HCO3- 8481,5
Cl2304,7
Br11,2
H2SiO311,3
J2,9

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogólna zawartość rozpuszczonych składników 16030,0 mg/l.

Przechowywanie i stosowanie

)ESS KRAJALNICA DO PIZZY Krajalnica do pizzy
Opis Produktu
Opis produktu: Krajalnica do pizzy

Rozszerzona nazwa produktu: Krajalnica do pizzy
Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krajalnica do pizzy
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ESS SZPATUŁKA MARYSE SILIKON Szpatułka silikonowa

Opis Produktu
Opis produktu: Szpatułka silikonowa
Rozszerzona nazwa produktu: Szpatułka silikonowa

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szpatułka silikonowa
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ESS DESKA DO KROJ.24X17X0,2 Deska do krojenia 24x17x0.2 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Deska do krojenia 24x17x0.2 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Deska do krojenia 24x17x0.2 cm

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deska do krojenia 24x17x0.2 cm
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT DESKA DO KROJ.30X20X0,6 Deska do krojenia 30 x 20 x 0.6 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Deska do krojenia 30 x 20 x 0.6 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Deska do krojenia 30 x 20 x 0.6 cm

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deska do krojenia 30 x 20 x 0.6 cm
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT DESKA DO KROJ. 35X25X0,6 Deska do krojenia 35 x 25 x 0.6 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Deska do krojenia 35 x 25 x 0.6 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Deska do krojenia 35 x 25 x 0.6 cm

Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deska do krojenia 35 x 25 x 0.6 cm
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płyn do płukania tkanin koncentrat 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Płyn do tkanin koncentrat. Świeży i przyjemny. Zapach wiosny (zapach syntetyczny). Bez dodatku konserwantów.
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku konserwantów.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do tkanin koncentrat.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.
Przechowywanie: Przechowywać z dala od dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale nie mniej niż 15%: kationowe środki powierzchniowo czynne. Również: kompozycje zapachowe, Benzyl
solicylate, Hexyl cinnamal.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płyn do płukania soft 750ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Płyn do tkanin koncentrat. Delikatny i zapachowy. Kwiat brzoskwini (zapach syntetyczny). Bez dodatku konserwantów.

Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku konserwantów.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do tkanin koncentrat.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.
Przechowywanie: Przechowywać z dala od dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale nie mniej niż 15%: kationowe środki powierzchniowo czynne. Również: kompozycje zapachowe.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płyn do płukania tkanin pink 750ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Uczucie miękkości. Zmysłowy różowy (zapach syntetyczny).

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze powyżej 0 st.C.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do płukania tkanin
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale mniej niż 15% kationowe środki powierzchniowo czynne, Również: kompozycje zapachowe.
Przygotowanie i stosowanie: Do prania w pralce doda 25 ml przy praniu 4,5 Kg, nie używać bezpośrednio na odzież. Do prania ręcznego
12,5 ml na 10 L wody.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Bez dodatku konserwantów.

)POUCE SZPATUŁKA KUCH. 27CM Szpatułka kuchenna 27 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Szpatułka kuchenna 27 cm
Rozszerzona nazwa produktu: Szpatułka kuchenna 27 cm
Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szpatułka kuchenna 27 cm
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Makaron penne durum 500g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA
Opis produktu: Makaron z klasą, penne

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron pióra
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1518 kJ
Wartość energetyczna
358 kcal
Białko
15 g
Węglowodany
70 g
- w tym cukry
3,8 g
Tłuszcz
1,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka z PSZENICY durum
Przygotowanie i stosowanie: Zagotować wodę z dodatkiem soli w proporcji 1 litr wody na 100 g makaronu. o gotującej się wody wrzucać
stopniowo makaron, nie przerywając wrzenia. Gotować na słabym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Po 9-11 minutach makaron odcedzić
i podawać.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Makaron kolanka z pszenicy durum 500g.
Opis Produktu

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA

Opis produktu: Makaron z klasą
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron kolanka
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1518 kJ
Wartość energetyczna
358 kcal
Białko
15 g
Węglowodany
70 g
- w tym cukry
3,8 g
Tłuszcz
1,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Semolina z PSZENICY durum
Przygotowanie i stosowanie: Zagotować wodę z dodatkiem soli w proporcji 1 litr wody na 100 g makaronu. o gotującej się wody wrzucać
stopniowo makaron, nie przerywając wrzenia. Gotować na słabym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Po 11-13 minutach makaron
odcedzić i podawać.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Makaron świderki z pszenicy durum 500g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA

Opis produktu: Makaron z klasą
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron świderki
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1518 kJ
Wartość energetyczna
358 kcal
Białko
15 g
Węglowodany
70 g
- w tym cukry
3,8 g
Tłuszcz
1,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SEMOLINA z PSZENICY durum
Przygotowanie i stosowanie: Zagotować wodę z dodatkiem soli w proporcji 1 litr wody na 100 g makaronu. o gotującej się wody wrzucać
stopniowo makaron, nie przerywając wrzenia. Gotować na słabym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Po 8-10 minutach makaron odcedzić
i podawać.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Makaron spaghetti durum 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron spaghetti
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1518 kJ
Wartość energetyczna
358 kcal
Białko
15 g
Węglowodany
70 g
- w tym cukry
3,8 g
Tłuszcz
1,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka z PSZENICY durum.
Przygotowanie i stosowanie: Zagotować wodę z dodatkiem soli w proporcji 1 litr wody na 100 g makaronu. Do gotującej się wody
wrzucać stopniowo makaron, nie przerywając wrzenia. Gotować przez około 7-9 minut na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Po
ugotowaniu makaron odcedzić i podawać.

Przechowywanie i stosowanie

Aviko - Frytki z batatów 450 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Aviko

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Kanadzie
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Kanada
Przygotowanie: Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytownica: 175°C; 3 min. Od postaci zamrożonej. Piec w piekarniku. Piekarnik: 220°C; 1520 min. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Frytki ze słodkich ziemniaków, wstępnie podsmażone i głęboko zamrożone.
Marka: Aviko
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Sposób przechowywania: -12°C 1 miesiąc, -18°C Najlepiej spożyć przed: patrz data na opakowaniu. Produkt głęboko
mrożony. Chronić przed rozmrożeniem. Produkt rozmrożony nie kwalifikuje się do ponownego zamrożenia. .
Wartości odżywcze
na 100 g
wartość energetyczna
700 kJ / 170 kcal
tłuszcz
7,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
węglowodany
22 g
- w tym cukry
7,1 g
błonnik
3g
białko
1,5 g
sól
0,40 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: bataty, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, mąka ryżowa, dekstyna, sól, substancja spulchniająca (E450, E500), barwnik
(EKSTRAKT z papryki), substancja zagęszczająca (E415)

Przechowywanie i stosowanie

POM-POMIDOR KOKTA GAZ 500G koktajlowe kiściowe 500g
Opis Produktu
Opis produktu: Klasa: 1.

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidor koktajlowy kiściowy 500g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomidor koktajlowy kiściowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mozzarella ser kulka w zalewie 125g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera: MLEKO pasteryzowane.

Opis produktu: Ser kwasowo-podpuszczkowy niedojrzewający, w zalewie solankowej
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w zalewie, w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 24 godzin.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mozzarella
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 0C do +4C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
935 kJ / 225 kcal
Tłuszcz
17 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
1g
- w tym cukry
1g
Białko
17 g
Sól
0,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Serek Mascarpone 250g
Opis Produktu
Opis produktu: Mascarpone – ser pochodzący z Włoch. Wykorzystywany głównie do ciast i deserów.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser miękki z pasteryzowanej śmietanki pochodzącej z Włoch
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C
Wartości odżywcze
w 100g produktu
Wartość energetyczna
1463 kj (355 kcal )
Tłuszcz
36g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone25g
Węglowodany
3,0g
- w tym cukry
3,0g
Białko
5,8g
Sól
0,08g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA pasteryzowana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Przygotowanie i stosowanie: Spożyć zaraz po otwarciu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - SurimiI 400 g
Opis Produktu
Opis produktu: Surimi - paluszki - aromat krabowy

Informacje dot stylu zycia: Produkt na bazie mięsa ryb.
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Temp. Od 0 do 4 stopni C.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Surimi
Marka: Auchan
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
522 kJ
Wartosc energetyczna kcal
124 kcal
Bialko g
7g
Weglowodany g
15 g
W tym cukry g
2,5 g
Tluszcz g
4g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g0,3 g
Sol g
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Informacje dla alergikow: produkt zawiera RYBY lub OWOCE MORZA, które mogą wywoływać reakcję alergiczną
Skladniki: Woda, mięso białych RYB (22%), skrobia(PSZENNA), białko JAJA w proszku, olej rzepakowy, mięso KAŁAMARNICY,
cukier, sól, aromaty(zawierają OWOCE morza, RYBY), stabilizatory: sorbitol(z PSZENICY), E450, E451; wzmacniacz smaku;
GLUTAMINIAN monosodowy, barwnik: ekstrakt z papryki.

Przechowywanie i stosowanie

Cheddar Red - półtwardy. podpuszczkowy ser dojrzewający 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Opis produktu: Prezent prosto z Irlandii - Ser Cheddar Red. To produkt o wyraźnym aromacie typowym dla sera Cheddar. Posiada
półtwardą konsystencję, z łatwością możesz go plastrować, kroić i ścierać. Z całą pewnością wykorzystasz go w przepisach tak, jak lubisz
najbardziej! Ponadto gładka tekstura w kolorze popołudniowego słońca, pięknie zaprezentuje się we wszystkich daniach i na desce serów.
Ser Cheddar w takim wydaniu będzie nie tylko doskonale wyglądać, ale też mocno wzmoże apetyt, gdyż jest wyrazisty w smaku z
delikatnie wyczuwalną nutą ostrości. Z całą pewnością wpisze się w gusta nawet najbardziej wymagających smakoszy i kucharzy,
ponieważ cechuje go wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Przepis na zachwyt. Szerokie zastosowani w kuchni, sprawia że Cheddar Red
świetnie wkomponuje się w dania niejednej kuchni świata. Ze względu na smak i kolor idealnie pasuje do wszelkich fast-foodów np. pizzy,
zapiekanki lub jako sos serowy do nachos. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do klasycznego cheeseburgera. Jest łatwy w krojeniu i
ścieraniu, dzięki czemu można go nie tylko podać na kanapce z dodatkami, ale i błyskawicznie zetrzeć do dań obiadowych. Świetnie będzie
współgrać z pieczonymi warzywami, mięsem oraz daniami na bazie mąki. Można go podawać w obecności intensywnego czerwonego wina.
Zdrowy rarytas. Ser Cheddar Red Dublin Dairy powstaje z mleka krowiego wysokiej jakości. Podczas procesu produkcji nabiera swoich
walorów smakowo- zapachowych. Dojrzewa około 2-3 miesiące. Jest źródłem białka, które przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy
mięśniowej. Porcja sera (100 g) dostarcza istotną część białka potrzebnego w codziennej diecie. Spożywaj jak element zrównoważonej diety
oraz zdrowego stylu życia. Wygodne opakowanie. Zastosowane opakowanie pozwala zachować walory smakowe i zapachowe produktu.
Co więcej, łatwo się otwiera i bez problemu można je dokładnie zamknąć. Wszystko to sprawia, że opakowanie jest bardzo wygodne oraz
sprzyja delektowaniu się oryginalnym smakiem naszego sera. Apetyczna marka z Irlandii. W serach marki Dublin Dairy odkryjesz
prawdziwy smak Irlandii, a każdy kęs przeniesie Cię do krain malowanych najpiękniejszymi krajobrazami Wyspy. Dublin Dairy to także
synonim prostego i szybkiego gotowania oraz celebrowania posiłków w gronie najbliższych. Marka słynie z dbałości o wysoką jakość, którą
za każdym razem odnajdziesz w oryginalnym smaku produktów opatrzonych irlandzką koniczynką. Chcesz wiedzieć więcej. Zajrzyj na
naszą stronę: https://dublindairy.pl/ .
Marka standaryzowana: Dublin Dairy
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cheddar Red - półtwardy ser podpuszczkowy, dojrzewający.
Marka: Dublin Dairy
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +1°C - +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna
1630 kJ/390 kcal
Tłuszcz
32 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone20 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g

Białko
Sól

26 g
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO, Sól, kultury bakterii kwasu MLEKOWEGO, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: karoteny,
Zawartość tłuszczu w suchej masie min. 48 %
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Cheddar White - półtwardy. podpuszczkowy ser dojrzewający 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Opis produktu: Prosto z Irlandii - Ser Cheddar White. Produkt o delikatnym aromacie typowym dla sera Cheddar oraz o półtwardej
gładkiej teksturze. Z całą pewnością zaskoczy Cię w kuchni, tym z jaką łatwością możesz go kroić, plastrować oraz ścierać. Oprócz tego ma
słomkowy kolor oraz delikatnie słony smak, przy czym wyczuwalny jest również mleczny aromat. Doskonała propozycja dla wszystkich
miłośników serowych przysmaków!. Przepis na zachwyt. Praktyczny w zastosowaniu cheddar, znajdzie szerokie zastosowanie w
przepisach kulinarnych. Ze względu na smak idealnie komponuje się z wszelkimi fast-foodami. Będzie doskonałym dodatkiem oryginalnego
amerykańskiego cheeseburgera. Jest łatwy w krojeniu i ścieraniu, dzięki czemu można go nie tylko podać na kanapce z dodatkami, ale i
błyskawicznie zetrzeć do dań obiadowych np. zapiekanki warzywnej, pizzy, frytek z serem czy jako składnik farszu do pierogów. Można
również serwować go jako przystawkę, czy też przekąskę. Wtedy do sera dobrze podać intensywne w smaku czerwone wino. Zdrowy
rarytas. Powstaje z mleka krowiego wysokiej jakości. Podczas procesu produkcji nabiera swoich walorów smakowo- zapachowych.
Dojrzewa około 2-3 miesiące. Jest źródłem białka, które przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej. Porcja sera (100 g)
dostarcza istotną część białka potrzebnego w codziennej diecie. Spożywaj jak element zrównoważonej diety oraz zdrowego stylu życia.
Wygodna opakowanie. Zastosowane opakowanie pozwala zachować walory smakowe i zapachowe produktu. Co więcej, łatwo się otwiera i
bez problemu można je dokładnie zamknąć. Wszystko to sprawia, że opakowanie jest bardzo wygodne oraz sprzyja delektowaniu się
oryginalnym smakiem naszego sera. Apetyczna marka z Irlandii. W serach marki Dublin Dairy odkryjesz prawdziwy smak Irlandii, a każdy
kęs przeniesie Cię do krain malowanych najpiękniejszymi krajobrazami Wyspy. Dublin Dairy to także synonim prostego i szybkiego
gotowania oraz celebrowania posiłków w gronie najbliższych. Marka słynie z dbałości o wysoką jakość, którą za każdym razem odnajdziesz
w oryginalnym smaku produktów opatrzonych irlandzką koniczynką. Chcesz wiedzieć więcej. Zajrzyj na naszą stronę:
https://dublindairy.pl/ .
Marka standaryzowana: Dublin Dairy
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cheddar White - półtwardy, podpuszczkowy ser dojrzewający.
Marka: Dublin Dairy
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna
1630 kJ / 390 kcal
Tłuszcz
32 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone20 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
26 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO, sól, kultury bakterii kwasu MLEKOWEGO, podpuszczka mikrobiologiczna, Zawartość tłuszczu w
suchej masie min. 48 %
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

KPL6 KIELISZKÓW SZMP 170 ML 170 ML FLORINA Kieliszki do szampana 170 ml x 6 sztuk
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kieliszki do szampana

Marka: Krosno
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Użytkować w temperaturze otoczenia, nie podgrzewać do temperatury powyżej 60'C. Narażenie
naczyń na różnice temperatur przekraczającej 35'C poprzez szybkie podgrzanie lub szybkie schłodzenie może powodować ich
uszkodzenie. Użytkowanie naczyń rzez małe dzieci wymaga nadzoru osoby dorosłej. W celu mycia mechanicznego stosować tylko

programy pracy zmywarki oraz środki chemiczne specjalne przeznaczone do mycia wyrobów szklanych. UWAGA! rekomendujemy mycie
ręczne wyrobów dekorowanych złotem i platyną

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 x 170 ml

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Zupa grochówka 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 464 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Grochówka to gęsta i sycąca propozycja dla każdego. Jej smak podkreślają starannie dobrane przyprawy. Obok grochu znajdziemy w niej
ziemniaki, marchew, seler oraz cebulę.
Marka standaryzowana: Hortex

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować. bez rozmrażania. Garnek: Otworzyć opakowanie i wyjąć saszetkę z przyprawą. Do 1 l gorącego bulionu lub
wywaru wsypać zawartość opakowania, dodać 4 ziarenka ziela angielskiego, 2 liście laurowe, 10 ziarenek pieprzu. Doprowadzić do wrzenia
i gotować pod przykryciem ok. 15 minut. Pod koniec gotowania dodać przyprawę z saszetki i ewentualnie doprawić do smaku solą. Do
zupy można dodać podsmażoną na patelni wędzonkę. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Grochówka. Mieszanka warzywna z przyprawami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych.
(temperatura / okres przechowywania). * -6°C / 4 dni. ** -12°C / 1 miesiąc. *** poniżej -18°C / do daty podanej na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
573 kJ / 136 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
20,9 g
w tym cukry
2,8 g
Błonnik
9,3 g
Białko
8,0 g
Sól
0,59 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa 99% w zmiennych proporcjach: groch gotowany połówki 55%, ziemniaki, marchew, SELER, cebula, przyprawy 1%
(sól, naturalne aromaty w tym aromat dymu wędzarniczego, cebula, majeranek, czosnek)
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury, saszetka z przyprawą
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Coca Cola - Napój gazowany o smaku cola 0.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 519 g
Opis produktu: Nie zawiera cukrów.
Marka standaryzowana: Coca-Cola
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Coca-Cola
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Nie zawiera cukrów.Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml
Energia
0,9 kJ / 0,2 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,02 g
500 ml = 2 x 250 ml
Wartość odżywcza 250 ml (%*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2,3 kJ / 1 kcal (0%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, substancje słodzące: cyklaminiany, acesulfam K,
aspartam, naturalne aromaty w tym kofeina, regulator kwasowości: cytryniany sodu
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: zero cukru, zero kalorii

Fresh World- Pomidory cherry czerwone podłużne 250g
Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana Trujillo
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidory cherry czerwone podłużne
Marka: FreshWorld
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory cherry czerwone podłużne

Przechowywanie i stosowanie

Pomidor cherry truskawkowy 500 G
Opis Produktu
Opis produktu: Rodzinna tradycja od 1976 roku. Specjalnie wyselekcjonowane dla Państwa pomidory o niepowtarzalnym smaku. Klasa 1.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidor cherry truskawkowy 500 G
Marka: Truskawkowe pomidory

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomidor truskawkowy

Przechowywanie i stosowanie

Smak - Cebulka marynowana 290g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 494 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Sezam Może zawierać, Soja - Może zawierać, Dwutlenek siarki / siarczyny - Zawiera
Marka standaryzowana: Smak
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowana cebulka perłowa. Produkt pasteryzowany.
Marka: Smak
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w zacienionym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
146 kJ/ 34 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
7,3 g
w tym cukry
7,3 g
Białko
0,8 g
Sól
0,94 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cebulka perłowa (zawiera SIARCZYNY), woda, cukier, ocet spirytusowy, sól
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: cebulka perłowa to oryginalny dodatek do sałatek i ciekawy składnik kolorowych koreczków
oraz przystawek.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: hermetyczne zamknięcie - vacuum cap - gwarancja świeżości, delikatna cebulka w lekkiej zalewie

Proste Historie - Bistro zapiekanka z kurczakiem 200 g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Chrupiąca bagietka, soczyste kawałki kurczaka oraz złocista kukurydza to początek historii naszej zapiekanki. Sos na
bazie jogurtu naturalnego oraz świeżego czosnku to idealny przepis na własne, smaczne zakończenie.
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bistro
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Zamrożoną zapiekankę wyjmij z opakowania i umieść na ruszcie w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180°C-200°C. Piecz przez około 12 minut, do momentu roztopienia sera i zarumienienia bagietki. Dodaj do swojej zapiekanki
coś ekstra. Przypraw ją listkami świeżego tymianku. Ponieważ urządzenia różnią się między sobą, powyższe informacje należy traktować
jako wskazówki. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zapiekanka z mięsem z kurczaka i kukurydzą, na podpieczonej bagietce. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. w temperaturze -6°C: 1 tydzień. w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. w temperaturze poniżej 18°C: Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii podane w polu kodowym z tyłu opakowania. Chronić przed rozmrożeniem.
Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
889 kJ / 213 kcal
Tłuszcz
7,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,4 g
Węglowodany
26 g
w tym cukry
2,8 g
Białko
9,1 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: bagietka: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, EKSTRAKT słodu JĘCZMIENNEGO, cukier, słód
JĘCZMIENNY, ziarno JĘCZMIENIA, glukoza, mąka SOJOWA, mąka ze słodu JĘCZMIENNEGO, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, dodatki do bagietki: SER MOZZARELLA (29%), mięso z kurczaka w mieszance przyprawowej (23%) (mięso z kurczaka,
sól, cukier, skrobia kukurydziana, przyprawy, warzywa suszone (cebula, papryka czerwona, czosnek), aromaty naturalne), przetarte
pomidory, woda, KUKURYDZA (11%), cukier, skrobia modyfikowana, sól, EKSTRAKT papryki słodkiej, naturalny aromat oregano,
pieprz czarny
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% polskiego kurczaka
Dodatkowe informacje: prostehistorie.com.pl. instagram.com/prostehistorie. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801 188. Opłata
zgodna z taryfą Twojego operatora.

Ser Mimolette* - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Ser w kawałku - półtwardy o lekko owocowym aromacie i smaku. Barwiony jest barwnikiem anatto, czemu zawdzięcza
piękny intensywny pomarańczowy kolor. Ser Mimolette polecany jest do dań smażonych i zapiekanych. Idealny składnik deski serów.
Produkowany jest z mleka krowiego pasteryzowanego
Pochodzenie: Holandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Mimolette w kawałku
Marka: Temar
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2 do 7 stopni C
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1332 kj/ 320 kcal
Tłuszcz
23,9 g
Tłuszcze nasycone 16,6 g
Węglowodany
0g
Cukier
0g
Białko
25,3 g
Sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO KROWIE, sól, kultury bakterii MLEKOWYCH, podpuszczka wegetariańska, barwniki: annato

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Łowicz - Naturalny serek homogenizowany 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 188 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Łowicz
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany naturalny.
Marka: Łowicz
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż
12 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
356 kJ
Wartość energetyczna
85 kcal
Tłuszcz
3,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,0 g
Węglowodany
4,6 g
w tym cukry
3,5 g
Białko
8,7 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY odtłuszczony, ŚMIETANKA pasteryzowana

Przechowywanie i stosowanie

Qilive - Kabel USB-C 3A1.2M
Opis Produktu
Opis produktu: "Kabel do ładowania USB-C kolor biały 3A max długość:1,2m"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel USB-C 3A1,2M

Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Przyprawa korzenna do piernika i grzańca 40g.
Opis Produktu

Opis produktu: Rozgrzewająca i aromatyczna!
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przyprawa korzenna do piernika i grzańca - grzanego wina, w proszku, z cukrem trzcinowym

Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, MLEKO
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1531 kJ/ 366 Kcal
Tłuszcz
3g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
86 g
- w tym cukry
72 g
Białko
2,7 g
Sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier trzcinowy, mieszanka suszonych przypraw 29% (goździk, kolendra, cykoria, kminek, cynamon, imbir, gałka
muszkatołowa)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - kawa Tradizione palona ziarnista 250 g
Opis Produktu
Podmarka: Tradizione

Warunki przechowywania: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie w miarę możliwości przechowywać w lodówce szczelnie zamknięte
Uzytkowanie i przechowywanie: Ekspres wyposażony w młynek: Wsypać ziarna bezpośrednio do ekspresu. Elektryczny ekspres do
kawy: Należy wcześniej zmielić kawę z odpowiednim rozdrobnieniem. Wsypać jedną łyżkę stołową na filiżankę, w zależności od pożądanej
intensywności

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona ziarnista Intensywność 8/10
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Kawa

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa palona ziarnista 0.5kg. intensywność 8/10
Opis Produktu
Podmarka: Tradizione

Warunki przechowywania: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie w miarę możliwości przechowywać w lodówce szczelnie zamknięte
Uzytkowanie i przechowywanie: Ekspres wyposażony w młynek: Wsypać ziarna bezpośrednio do ekspresu. Elektryczny ekspres do
kawy: Należy wcześniej zmielić kawę z odpowiednim rozdrobnieniem. Wsypać jedną łyżkę stołową na filiżankę, w zależności od pożądanej
intensywności

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona ziarnista Intensywność 8/10
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Kawa

Przechowywanie i stosowanie

Olsza - Kruche rogaliki z nadzieniem morelowym 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 302 g

Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać,
Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Unbranded
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kruche z nadzieniem morelowym 250 g
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna:
1665 kJ/399,1 kcal
Tłuszcz:
17,2 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone:3,9 g
Węglowodany:
54,6 g
W tym cukry:
22,5 g
Białko:
4,4 g
Sól:
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: marmolada 35% (przecier jabłkowy, przeciery owocowe (morela 13%), cukier, kwas cytrynowy (regulator kwasowości),
sorbinian potasu (substancja konserwująca)), mąka PSZENNA, tłuszcz roślinny (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy)), woda, regulator
kwasowości (koncentrat cytrynowy), cukier, syrop glukozowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa 100% Arabica Classico palona ziarnista 200 g
Opis Produktu
Podmarka: Arabica Classico

Warunki przechowywania: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie w miarę możliwości przechowywać w lodówce szczelnie zamknięte
Uzytkowanie i przechowywanie: Ekspres wyposażony w młynek: Wsypać ziarna bezpośrednio do ekspresu. Elektryczny ekspres do
kawy: Należy wcześniej zmielić kawę z odpowiednim rozdrobnieniem. Wsypać jedną łyżkę stołową na filiżankę, w zależności od pożądanej
intensywności

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona ziarnista Intensywność 7/10
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Kawa

Przechowywanie i stosowanie

Ciastka kruche z nadzieniem jagodowym 250g
Opis Produktu
Waga: -

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać NASIONA SEZAMU, ORZECHY, ORZECHY ARACHIDOWE, MLEKO, SOJĘ
Opis produktu: Ciastka mają delikatną, kruchą oraz piaskową konsystencję, a jagodowe nadzienie nadaje im niepowtarzalnego smaku.
Możesz je zabrać ze sobą gdziekolwiek chcesz
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciastka kruche z nadz. jagod
Marka: Cukiernia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna:
1635 kj / 391 kcal
Tłuszcz:
17 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,9 g
Węglowodany:
54 g
w tym cukry:
26 g
Białko:
3,4 g
Sól:
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, tłuszcz roślinny (tłuszcz roślinny rzepakowy częściowo uwodorniony, oleje roślinne- rzepakowy i
słonecznikowy w zmiennych proporcjach, palmowy, woda, sól (0,4%), emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mono-i
diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, LECYTYNA SŁONECZNIKOWA, aromat, barwnik (annato),
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), witaminy a i d), marmolada 26% (przecier jabłkowy, przeciery owocowe (czarna jagoda 13%,
aronia 5% ), cukier, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), aromat), cukier, syrop
glukozowy, JAJA

Przechowywanie i stosowanie

Cukiernia Olsza - Koperty z nadzieniem owocowym 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 300 g

Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać,
Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Unbranded
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna:
1665 kJ/399 kcal
Tłuszcz:
17 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone:3,9 g
Węglowodany:
55 g
W tym cukry:
23 g
Białko:
4,4 g
Sól:
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: marmolada 35% (przecier jabłkowy, przeciery owocowe (morela 13%), cukier, kwas cytrynowy (regulator kwasowości),
sorbinian potasu (substancja konserwująca)), mąka PSZENNA, tłuszcz roślinny (oleje roślinne (palmowy, rzepakowy)), woda, regulator
kwasowości (koncentrat cytrynowy), cukier, syrop glukozowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio. Kawa palona ziarnista Arabica . intensywność 8/10. 250 g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie i w miarę możliwości przechowywać w lodowce hermetycznie zamknięte

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: kawa palona ziarnista, pakowana w atmosferze ochronnej, intensywność 8/10

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Arabika pochodząca z rolnictwa ekologicznego
Przygotowanie i stosowanie: Ekspres wyposażony w młynek: wsypać ziarna bezpośrednio do ekspresu. Elektryczny ekspres do kawy:
należy wcześniej zmielić kawę z odpowiednim rozdrobnieniem. Wsypać jedna łyżkę stołową na filiżankę w zależności od pożądanej
intensywności

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa ziarnista Brazylia 0.5kg. intensywność 6/10
Opis Produktu
Opis produktu: Wykwintna i delikatna. Brazylia to największy na świecie producent kawy. Ziarna z tego kraju kuszą delikatnością, aromatem i idealną
równowagą smaku. Masz ochotę?

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Podmarka: Sensation Brazil
Uzytkowanie i przechowywanie: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie i w miarę możliwości przechowywać w lodówce hermetycznie
zamknięte
Przygotowanie: Ekspres wyposażony w młynek: Wsypać ziarna bezpośrednio do ekspresu. Elektryczny ekspres do kawy: Należy
wcześniej zmielić kawę z odpowiednim rozdrobnieniem. Wsypać jedną łyżeczkę stołową na filiżankę, w zależności od pożądanej
intensywności

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona ziarnista. Intensywność 6
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kawa arabica

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa ziarnista Etopia 0.5kg. intensywność 8/10
Opis Produktu
Opis produktu: Bogata i kwiatowa. Etiopia, ojczyzna kawy, jest znana z odmian arabiki o niezwykłej charakterystyce. Chcemy abyś poznał ich smak z nutami
jaśminu i białych owoców

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Podmarka: Sensation Ethiopia
Uzytkowanie i przechowywanie: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie i w miarę możliwości przechowywać w lodówce hermetycznie
zamknięte

Przygotowanie: Ekspres wyposażony w młynek: Wsypać ziarna bezpośrednio do ekspresu. Elektryczny ekspres do kawy: Należy
wcześniej zmielić kawę z odpowiednim rozdrobnieniem. Wsypać jedną łyżeczkę stołową na filiżankę, w zależności od pożądanej
intensywności

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona ziarnista. Intensywność 8
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kawa arabica

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa palona mielona 250g. intensywność 8/10
Opis Produktu
Podmarka: Tradizione

Warunki przechowywania: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie w miarę możliwości przechowywać w lodówce szczelnie zamknięte
Uzytkowanie i przechowywanie: Nawilżyć filtr papierowy zimną wodą. Wsypać jedną łyżkę stołowa na filiżankę

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona mielona Intensywność 8/10
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Kawa

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa mielona Arabica 250g. intensywność 7/10
Opis Produktu
Podmarka: Arabica Classico

Warunki przechowywania: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie w miarę możliwości przechowywać w lodówce szczelnie zamknięte
Uzytkowanie i przechowywanie: Nawilżyć filtr papierowy zimną wodą. Wsypać jedną łyżkę stołowa na filiżankę

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona mielona Intensywność 7/10
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Kawa

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa mielona Arabica 2x250g. intensywność 7
Opis Produktu
Przygotowanie: Nawilżyć filtr papierowy zimną wodą. Wsypać jedną łyżkę stołową na filiżankę

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona, mielona. Pakowana próżniowo. Intensywność 7

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie i w miarę możliwości
przechowywać lodówce hermetycznie zamknięte

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kawa arabica
Zawartosc opakowania: 2 x 250 g

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa mielona Arabica intensywność 8/10
Opis Produktu
Podmarka: Arabica Espresso

Warunki przechowywania: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie w miarę możliwości przechowywać w lodówce szczelnie zamknięte
Uzytkowanie i przechowywanie: Nawilżyć filtr papierowy zimną wodą. Wsypać jedną łyżkę stołowa na filiżankę

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona mielona Intensywność 8/10
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Kawa

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tradizione Kawa bezkofeinowa mielona 250 g
Opis Produktu
Opis produktu: Ponieważ Auchan stawia na smaczne i zdrowe produkty, nasza kawa nie zawiera kofeiny i rozpuszczalników. Ponadto wykorzystywana metoda
zachowanie w pełni smaku i zapachu! Czy już udało nam się Cię przekonać? Intensywność 6/10

Podmarka: Tradizione Decaffeinato
Warunki przechowywania: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie w miarę możliwości przechowywać w lodówce szczelnie zamknięte
Uzytkowanie i przechowywanie: Nawilżyć filtr papierowy zimną wodą. Wsypać jedną łyżkę stołowa na filiżankę

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona bezkofeinowa mielona
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Kawa

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa Bio 100% Arabica palona mielona 250g
Opis Produktu
Opis produktu: To nie tylko bogaty aromat kawy, ale także Twój udział w ochronie środowiska i budowie trwałego ekonomicznego modelu rolnictwa

Uzytkowanie i przechowywanie: Nawilżyć filtr papierowy zimną wodą. Wsypać jedną łyżkę stołową na filiżankę

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: BIO Kawa palona mielona. pakowana w atmosferze ochronnej. Intensywność 8
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie i w miarę możliwości
przechowywać lodówce hermetycznie zamknięte

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kawa arabica pochodząca z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa palona mielona Brazylia 250g.
Opis Produktu
Opis produktu: Kawa palona mielona Brazil. Intensywność 6/10. Brazylia to największy na świecie producent kawy. Ziarna z tego kraju kuszą delikatnością,
aromatem i idealną równowagą smaku

Warunki przechowywania: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie i w miarę możliwości przechowywać w lodówce hermetycznie
zamknięte
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia kawy: Brazylia
Przygotowanie: Nawilżyć filtr papierowy zimną wodą. Wsypać jedną łyżkę stołową na filiżankę

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona mielona Brazil
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Kawa arabica.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Pakowano w atmosferze ochronnej

Auchan - Kawa palona mielona Colombia 250g.
Opis Produktu
Opis produktu: Kawa palona mielona Colombia. Intensywnosć 7/10. Zakochaliśmy się w tej czystej arabice z andyjskich wyżyn.
Kolumbijska kawa słynie z aksamitnego smaku z owocowymi nutami, który zawdzięcza powolnemu dojrzewaniu
Warunki przechowywania: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie i w miarę możliwości przechowywać w lodówce hermetycznie
zamknięte
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia kawy: Kolumbia
Przygotowanie: Nawilżyć filtr papierowy zimną wodą. Wsypać jedną łyżkę stołową na filiżankę

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona mielona Colombia
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Kawa arabica.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Pakowano w atmosferze ochronnej

Auchan - Kawa palona mielona Ethiopia 250g.
Opis Produktu
Opis produktu: Kawa palona mielona Ethiopia. Intensywność 8/10. Etiopia - ojczyzna kawy - jest znana z odmian arabiki o niezwykłej
charakterystyce. Chcemy abyś poznał ich smak z nutami jaśminu i białych owoców.
Warunki przechowywania: Po otwarciu dobrze zamknąć opakowanie i w miarę możliwości przechowywać w lodówce hermetycznie
zamknięte
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia kawy: Etiopia
Przygotowanie: Nawilżyć filtr papierowy zimną wodą. Wsypać jedną łyżkę stołową na filiżankę

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona mielona Ethiopia
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% Kawa arabica.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Pakowano w atmosferze ochronnej

Fiji - Woda artezyjska niegazowana alkaliczna 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Na Fidżi tropikalny deszcz powoli przenika przez skały wulkaniczne do starożytnej podziemnej warstwy wodonośnej.
Na Ziemi nie ma nic podobnego

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filtrowana woda pitna poddana obróbce UV
Marka: Fiji

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

McCain - Golden Longs Frytki podsmażone 750 ml

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 770 g
Marka standaryzowana: McCain

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Holandia
Przygotowanie: Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytownica: 175°C, 3 min. Od postaci zamrożonej. Piec w piekarniku. Piekarnik: 200°C, 1822 min. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Frytki podsmażone, głęboko mrożone.
Marka: McCain
Przechowywanie: Przechowywać w temp. -18°C. Produkt głęboko mrożony. Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze

dla 100 g zamrożonego
produktu
715 kJ
170 kcal
5,0 g
0,6 g
27,5 g
0,5 g
2,5 g
2,5 g
0,1 g

Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Obliczone dla 100 g zamrożonego produktu przygotowanego w piekarniku zgodnie z instrukcją przygotowania
%RWS*
na opakowaniu.
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
9%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki (95%, pochodzenie: UE), olej słonecznikowy (5%)
Pozostale informacje: 100 g* 715 kJ 170 kcal 9%**, **RWS, *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400
kJ/2000 kcal). Obliczone dla 100 g zamrożonego produktu przygotowanego w piekarniku zgodnie z instrukcją przygotowania na
opakowaniu.
Przygotowanie i stosowanie: Zamrożony produkt przygotować zgodnie z podaną instrukcją do uzyskania jasnozłotego koloru i
chrupkości. Nie przyrumieniać zbytnio. Przygotowując mniejsze porcje skrócić czas pieczenia. Dostosować czas pieczenia do właściwości
swojego urządzenia.

Przechowywanie i stosowanie

McCain - Golden Wedges cząstki ziemniaczane ze skórką 750 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: McCain

Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cząstki ziemniaka ze skórką, podsmażone, głęboko mrożone.
Marka: McCain
Przechowywanie: Przechowywać w temp. -18°C. Produkt głęboko mrożony. Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Obliczone dla 100 g zamrożonego produktu przygotowanego w piekarniku zgodnie z instrukcją
przygotowania na opakowaniu.
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).

Wartość odżywcza dla 100 g
zamrożonego produktu
559 kJ
133 kcal
4,0 g
0,4 g
20,5 g
0,5 g
2,5 g
2,5 g
0,1 g
%RWS*
7%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki (96 %, pochodzenie: UE), olej słonecznikowy (4 %)
Przygotowanie i stosowanie: Zamrożony produkt przygotować zgodnie z podaną instrukcją do uzyskania jasnożółtego koloru i
chrupkości. Nie przyrumieniać zbytnio. Przygotowując mniejsze porcje skrócić czas pieczenia.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pomidory suszone w oleju z ziołami 270g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 490 g

Zalecenia dla alergikow: Dwutlenek siarki / siarczyny - Może zawierać
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Turcji
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidory suszone w oleju słonecznikowym z ziołami. Produkt pasteryzowany.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3
dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1985 kJ/ 481 kcal
Tłuszcz
45 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,6 g
Węglowodany
14 g
w tym cukry
9,3 g
Białko
3,5 g
Sól
5,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory suszone 58% (pomidory, sól), olej słonecznikowy 41%, mieszanka ziół 1% (bazylia, oregano)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pomidory suszone w oleju słonecznikowym z pestkami dyni 270/150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 486 g

Zalecenia dla alergikow: Dwutlenek siarki / siarczyny - Może zawierać
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Turcji
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidory suszone w oleju słonecznikowym z pestkami dyni i ziołami. Produkt pasteryzowany.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3
dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
2125 kJ/ 515 kcal
Tłuszcz
48 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany
14 g
w tym cukry
8,2 g
Białko
5,0 g
Sól
5,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory suszone 51% (pomidory, sól), olej słonecznikowy 43%, łuskane pestki dyni 5%, mieszanka ziół 1% (bazylia,
oregano)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pomidory suszone w oleju słonecznikowym z żurawiną i ziołami 270/150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 500 g

Zalecenia dla alergikow: Dwutlenek siarki / siarczyny - Może zawierać
Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Turcji
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidory suszone w oleju słonecznikowym z żurawiną i ziołami. Produkt pasteryzowany.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3
dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
2055 kJ/ 497 kcal
Tłuszcz
45 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,6 g
Węglowodany
19 g
w tym cukry
13 g
Białko
3,1 g
Sól
5,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory suszone 50% (pomidory, sól), olej słonecznikowy 44%, suszona żurawina 5% (żurawina, olej słonecznikowy,
cukier), mieszanka ziół 1% (bazylia, oregano)

Przechowywanie i stosowanie

Papierowe serwetki 50 sztuk 24x24 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary: 24 x 24 cm (+/- 5%)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Ukrainie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papierowe serwetki
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 50 szt.

Przechowywanie i stosowanie

)PP SERW.24X24 BIA.100SZT 1W. Papierowe serwetki 24x24 cm x 100 sztuk

Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary 24x24 cm (+/- 5%)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Ukrainie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papierowe serwetki
Marka: Produkt marki Auchan

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% celuloza
Zawartosc opakowania: 100 papierowych serwetek

Przechowywanie i stosowanie

Papierowe serwetki 100 sztuk 33x33 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary: 32 x 32 cm (+/- 5%)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Ukrainie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papierowe serwetki
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% celuloza

Zawartosc opakowania: 100 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chusteczki czyszczące różne powierzchnie, 40 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Czyszczą i nabłyszczają. Cytrynowy zapach (zapach syntetyczny)

Uzytkowanie i przechowywanie: Nie wrzucać chusteczek do WC.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chusteczki czyszczące różne powierzchnie
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry
lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym i nie dostępnym dla dzieci miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Środki konserwujące (Sodium Benzonate, Potassium Sorbate), środki zapachowe, Limonene.
Zawartosc opakowania: 40 szt.
Przygotowanie i stosowanie: Odkleić etykietę i wyciągnąć chusteczkę z opakowania. Używać do czyszczenia powierzchni. Po użyciu
przykleić etykietę z powrotem by pozostałe chusteczki nie wyschły.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płyn do mycia szyb 1L.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zawiera: Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie REAKCJI ALERGICZNEJ.

Opis produktu: Płyn do czyszczenia szyb.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do czyszczenia szyb.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.
Przechowywanie: Przechowywać z dala od dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kompozycje zapachowe. Środki konserwujące (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chusteczki czyszczące do mebli 18 szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Czyszczą i nabłyszczają

Uzytkowanie i przechowywanie: Nie wrzucać chusteczek do WC.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chusteczki czyszczące do mebli
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry
lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym i nie dostępnym dla dzieci miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Środki konserwujące (Sodium Benzonate, Potassium Sorbate), kompozycje zapachowe.
Zawartosc opakowania: 18 szt.
Przygotowanie i stosowanie: Odkleić etykietę i wyciągnąć chusteczkę z opakowania. Używać do czyszczenia powierzchni. Po użyciu
przykleić etykietę z powrotem by pozostałe chusteczki nie wyschły.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płyn do podłóg nowoczesnych i klasycznych 1l
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera: Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie REAKCJI ALERGICZNYCH.

Opis produktu: Płyn do czyszczenia podłóg nowoczesnych i klasycznych. Czyści i chroni. Przywraca blask.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do czyszczenia podłóg nowoczesnych i klasycznych.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.
Przechowywanie: Przechowywać z dala od dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale nie mniej niż 15%: aniionowe środki powierzchniowo czynne. Również: kompozycje zapachowe, Środki
konserwujące (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chusteczki do czyszczenia okularów 12 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Odtłuszcza bez zarysowań

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chusteczki do czyszczenia okularów

Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry
lub wysypki, zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Środki konserwujące (Sodium pyrithione, Benzisothiazolinone), kompozycje zapachowe
Zawartosc opakowania: 12 chusteczek

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Lemon uniwersalny płyn czyszczący 1l
Opis Produktu
Opis produktu: Płyn do czyszczenia różnych powierzchni. Odtłuszcza i nadaje połysk. Cytrynowy (zapach syntetyczny).

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do czyszczenia różnych powierzchni.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. Dokładnie
umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie: Przechowywać z dala od dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mniej niż 5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło. Również:,
kompozycje zapachowe, środki konserwujące (Methylisothiazolinone).
Przygotowanie i stosowanie: Stosowanie nierozcieńczonego płynu: Płukać pod bieżącą wodą. W przypadku wątpliwości, przetestować na
małej niewidocznej powierzchni.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płyn uniwersalny 1L.
Opis Produktu
Opis produktu: Płyn do czyszczenia różnych powierzchni. Odtłuszcza i nadaje połysk. Odświeżający (zapach syntetyczny)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płyn do czyszczenia różnych powierzchni.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. Dokładnie
umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie: Przechowywać z dala od dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mniej niż 5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło. Również:,
kompozycje zapachowe, środki konserwujące (Methylisothiazolinone).
Przygotowanie i stosowanie: Stosowanie nierozcieńczonego płynu: Płukać pod bieżącą wodą. W przypadku wątpliwości, przetestować na
małej niewidocznej powierzchni.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pianka do czyszczenia piekarnika 500ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Pianka do czyszczenia express. Do tradycyjnych piekarników. Soda kaustyczna.

Pole rezerwowe 40: ZALECENIA: Przeczytać zalecenia producenta odnośnie utrzymania piekarnika. Nie stosować produktu na
ceramicznych płytkach grzejnych, powierzchniach nieprzywierających, powierzchniach aluminiowych, miedzianych, cynowych,
malowanych lub lakierowanych, ani w piecach samoczyszczących i kuchenkach mikrofalowych.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pianka do czyszczenia express.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera: Sodium hydroxide.Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa
drażniąco na oczy. Skrajnie łatwopalny aerozol, pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. W razie konieczności zasięgnięcia
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie palić. Nie rozpylać
nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rękawice ochronne, ochronę
oczu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ Wyprać zanieczyszczoną
odzież przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
Przechowywanie: Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia oraz innych źródeł zapłonu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej
50 C / 122 F.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5% lub więcej, ale mniej niż 15%: węglowodory alifatyczne. Mniej niż 5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne. Również
kompozycje zapachowe.
Przygotowanie i stosowanie: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Nie rozpylać w pozycji horyzontalnej.

Przechowywanie i stosowanie

LOreal Paris - Odżywka regenerująca 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 224 g

Opis produktu: Siła nauki dla nadzwyczajnie pięknych włosów. Specyfika włosów zniszczonych. Wraz z upływem czasu i pod wpływem
szkodliwych czynników zewnętrznych naturalna bariera ochronna włosa ulega uszkodzeniu, a na jej powierzchni mogą pojawić się
mikroubytki. Włosy stają się cieńsze, słabsze, a w konsekwencji pozbawione życia, szorstkie i matowe. To 5 objawów
charakterystycznych dla zniszczonych włosów. Sekret pełnej odbudowy przeciwko 5 objawom zniszczonych włosów. Innowacja.
Laboratoria L'Oréal Paris stworzyły swoją pierwszą gamę produktów wzbogaconych Cicamide + Pro-keratyną, zaawansowanym
kompleksem odbudowującym. 1. Wypełnienie mikroubytków. Cicamide i Pro-keratyna odbudowują włókno zniszczonego włosa.
Wewnętrzna struktura włosa ulega wzmocnieniu, przywracając mu odporność zdrowego włosa. 2. Odbudowa powierzchni włosa. Cicamide
otula włos ochronną warstwą dla jego wzmocnienia i odbudowy. 5 potwierdzonych rezultatów. 1. Odbudowa włókna włosa. 2.
Odporność*. 3. Witalność. 4. Miękkość. 5. Blask. *Test instrumentalny po zastosowaniu szamponu i odżywki w porównaniu z
klasycznym szamponem.
Marka standaryzowana: L'Oreal Paris
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Elseve

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odżywka regenerująca
Marka: L'Oréal Paris

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua / Water, Cetyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Cetyl Esters, Quaternium-33, Lactic Acid, Hydroxypropyltrimonium
Hydrolyzed Wheat Protein, Phenoxyethanol, Arginine, Behentrimonium Methosulfate, Trideceth-6, Chlorhexidine Digluconate, Limonene,
Linalool, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Amodimethicone, Isopropylalcohol, 2-Oleamido-1,3-Octadecanediol, Serine, Butylphenyl
Methylpropional, Potassium Hydroxide, Cetrimonium Chloride, Cetyl Alcohol, Glutamic Acid, Hexyl Cinnamal, Glyceryl Linoleate,
Glyceryl Oleate, Glyceryl Linolenate, Parfum / Fragrance
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Rozprowadzić starannie na całej długości włosów aż po końcówki, następnie spłukać. W
przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 5 problemów, 1 wzmocnione rozwiązanie, Cicamide + Pro-keratyna, 1. odbudowa włókna włosa, 2. odporność*, 3. witalność, 4.
miękkość, 5. blask, włosy zniszczone, *Test instrumentalny po zastosowaniu szamponu i odżywki w porównaniu z klasycznym

szamponem
Dodatkowe informacje: Więcej porad ekspertów znajdziesz na www.lorealparis.pl.

LOreal Paris - Szampon regenerujący 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 452 g
Opis produktu: Siła nauki dla nadzwyczajnie pięknych włosów. Specyfika włosów zniszczonych. Wraz z upływem czasu i pod wpływem
szkodliwych czynników zewnętrznych naturalna bariera ochronna włosa ulega uszkodzeniu, a na jej powierzchni mogą pojawić się
mikroubytki. Włosy stają się cieńsze, słabsze, a w konsekwencji pozbawione życia, szorstkie i matowe. To 5 objawów
charakterystycznych dla zniszczonych włosów. Sekret pełnej odbudowy przeciwko 5 objawom zniszczonych włosów. Innowacja.
Laboratoria L'Oréal Paris stworzyły swoją pierwszą gamę produktów wzbogaconych Cicamide + Pro-keratyną, zaawansowanym
kompleksem odbudowującym. 1. Wypełnienie mikroubytków. Cicamide i Pro-keratyna odbudowują włókno zniszczonego włosa.
Wewnętrzna struktura włosa ulega wzmocnieniu, przywracając mu odporność zdrowego włosa. 2. Odbudowa powierzchni włosa. Cicamide
otula włos ochronną warstwą dla jego wzmocnienia i odbudowy. 5 potwierdzonych rezultatów. 1. Odbudowa włókna włosa. 2.
Odporność*. 3. Witalność. 4. Miękkość. 5. Blask. *Test instrumentalny po zastosowaniu szamponu i odżywki w porównaniu z
klasycznym szamponem.
Marka standaryzowana: L'Oreal Paris
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Elseve

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szampon regenerujący
Marka: L'Oréal Paris
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua / Water, Sodium Laureth Sulfate, Coco-Betaine, Dimethicone, Glycol Distearate, Sodium Chloride, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Quaternium-33, Sodium Benzoate, Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium
Hydroxide, PPG-5-Ceteth-20, Arginine, Behentrimonium Methosulfate, Salicylic Acid, Polyquaternium-7, Limonene, Linalool, Benzyl
Salicylate, Benzyl Alcohol, 2-Oleamido-1,3-Octadecanediol, Carbomer, Serine, Butylphenyl Methylpropional, Cetyl Alcohol, Citric Acid,
Glutamic Acid, Hexyl Cinnamal, Glyceryl Linoleate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Linolenate, Parfum / Fragrance
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Rozprowadzić starannie na całej długości wilgotnych włosów, następnie spłukać. W
przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 5 problemów, 1 wzmocnione rozwiązanie, Cicamide + Pro-keratyna, 1. odbudowa włókna włosa, 2. odporność*, 3. witalność, 4.
miękkość, 5. blask, włosy zniszczone, *Test instrumentalny po zastosowaniu szamponu i odżywki w porównaniu z klasycznym
szamponem
Dodatkowe informacje: Więcej porad ekspertów znajdziesz na www.lorealparis.pl.

)ACT BIEZ.W ROL.Z WLOK.TURK.4,8X0,3 Bieżnik stołowy. turkusowy 4.8 x 0.3 m
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary: 4,8 m x 0,38 m
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Belgii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bieżnik stołowy, turkusowy
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT BIEZ.W ROL.Z WLOK.MAL.4,8X0,3M Bieżnik stołowy. Malinowy 4.8 x 0.3 m
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary: 4,8 m x 0,38 m
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Belgii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bieżnik stołowy, Malinowy

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT BIEZ.W ROL.Z WLOK.ZIE.4,8X0,3M Bieżnik stołowy. Zielony 4.8 x 0.3 m
Opis Produktu

Opis produktu: Wymiary: 4,8 m x 0,38 m
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Belgii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bieżnik stołowy, Zielony

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ser Gouda kawałek 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać białka JAJ.
Opis produktu: Ser Gouda

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser podpuszczkowy dojrzewający
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1C do +8C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1461 kJ / 352 kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
1,2 g
- w tym cukry
<0,5 g

Białko
Sól

26 g
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, sól, bakterie fermentacji MLEKOWEJ, stabilizator: chlorek wapnia, barwnik: annato.

Przechowywanie i stosowanie

Tetley - Herbata czarna 100 torebek
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 198 g

Opis produktu: Tetley Classic to specjalna kompozycja czarnych herbat o klasycznym, orzeźwiającym i jednocześnie łagodnym smaku.
Marka standaryzowana: Tetley
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Classic
Pochodzenie: Pakowane w Indiach
Kraj pochodzenia: Zapakowano w - Indie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata czarna.
Marka: Tetley
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: herbata czarna
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, 1. Jedną torebkę zalej wrzącą wodą (200 ml - jedna filiżanka), 2. Zaparzaj 3-4
minuty, 3. Ciesz się wspaniałym smakiem,

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: klasyczny smak, oryginalna okrągła torebka Tetley
Dodatkowe informacje: Czy wiedziałeś, że okrągła torebka to wynalazek Tetley. Ta niewielka z pozoru zmiana była odpowiedzią na
upodobania Brytyjczyków, największych smakoszy herbaty. Tetley jest dumne ze swej współpracy z Rainforest Alliance, organizacją
pozarządową, której celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju dokonującego się z poszanowaniem dla ludzi i przyrody. Troszcząc
się o środowisko, pragniemy zapewnić lepsze życie farmerom na naszych plantacjach, a Tobie jeszcze lepszą herbatę. Dlatego bardzo
poważnie traktujemy nasze zobowiązanie do pozyskiwania herbat tylko z plantacji certyfikowanych.

)ACT SWIECZ.URO.BASCI BIA.10SZT Świeczki urodzinowe Białe
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Świeczki urodzinowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt., 10 podstawek

Przechowywanie i stosowanie

,ACT SWIECZ.URO.BASCI ROZ.10SZT Świeczki urodzinowe
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Świeczki urodzinowe

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt., 10 podstawek

Przechowywanie i stosowanie

)ACT SWIECZ.URO.BASCI NIE.10SZT Świeczki urodzinowe Niebieskie

Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Świeczki urodzinowe

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt., 10 podstawek

Przechowywanie i stosowanie

Actuel - Czapeczki urodzinowe z kolorowym wzorem, 6 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: wymiary czapeczki: średnica około 10 cm/ wysokość około 16 cm

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czapeczki urodzinowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Balviten - Bułka tarta bezglutenowa 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 548 g

Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-048-036
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja - Zawiera, Orzechy
włoskie - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Balviten
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka tarta.
Marka: Balviten
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
1591 kJ/377 kcal
tłuszcz:
6,6 g
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe0,51 g
węglowodany:
71 g
- w tym cukry
3,5 g
błonnik
6,9 g
białko
5,3 g
sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia PSZENNA bezglutenowa, skrobia kukurydziana, olej roślinny rzepakowy, cukier, glukoza, drożdże, sól, izolat białka
SOJOWEGO, substancje zagęszczające: guma guar, E464, błonnik: ziemniaczany, jabłkowy, woda, substancja spulchniająca: wodorowęglan
sodu, regulator kwasowości: E575, MLEKO w proszku odtłuszczone

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez glutenu, produkt oryginalny

Balviten - Kruche herbatniki 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 176 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-048-065
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Zawiera, Gluten - Nie zawiera, Mleko - Nie zawiera, Orzechy - Może zawierać, Sezam - Może zawierać,
Pszenica - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Balviten
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Balvinki
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kruche herbatniki.
Marka: Balviten
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
1961 kJ
wartość energetyczna
468 kcal
tłuszcz:
21 g
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe8,9 g
węglowodany:
64 g
- w tym cukry
31 g
błonnik
1,3 g
białko
4,6 g
sól
0,17 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ryżowa, tłuszcz roślinny częściowo utwardzony (palmowy, rzepakowy), cukier, marmolada wieloowocowa (jabłka,
aronia, czarna porzeczka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja konserwująca: E202), JAJA, skrobia ziemniaczana
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, bez mleka, bez pszenicy
Informacje dot stylu zycia cd: Opracowane specjalnie dla osób nietolerujących glutenu.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT TAL.DES.PAP.BIA.20SZT SR.16-17 Talerze tekturowe. jednorazowe średnica 16-17 cm
Opis Produktu

Opis produktu: Jednorazowe, tekturowe talerze o średnicy 18 cm. Nadają się do kompostowania
Podmarka: Green
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Talerze tekturowe

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Actuel-Talerze jednorazowe papierowe Białe 20 sztuk średnica 22-23 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Jednorazowe, tekturowe talerze o średnicy 23 cm. Nadają się do kompostowania

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Europie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Talerze
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Actuel-Talerze papierowe jednorazowe 10 sztuk. średnica 23 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Średnica: 23cm. Przyjazne dla środowiska

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Talerze papierowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Actuel - Miski papierowe ECO 350 ml, 10 sztuk

Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność: 350 ml

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miski papierowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10szt.

Przechowywanie i stosowanie

Actuel-Miski papierowe 10 sztuk. 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemność: 500 ml

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miski papierowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Actuel - Widelce drewniane ECO 10 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Przyjazne dla środowiska

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Widelce drewniane
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Actuel - Nóż drewniany ECO 10 sztuk
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nóż drewniany

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10szt.

Przechowywanie i stosowanie

Actuel - Łyżka drewniana ECO 10 sztuk

Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łyżka drewniana

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10szt.

Przechowywanie i stosowanie

Actuel - Mieszadełka drewniane ECO, 50 sztuk
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszadełka drewniane

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 50 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kasza bulgur 4x100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera: GLUTEN.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia zależy od numeru partii podanym na opakowaniu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kasza bulgur.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1581 KJ/ 374 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
73 g
- w tym cukry
2,5 g
Błonnik
10 g
Białko
12 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kasza bulgur z PSZENICY DURUM.
Zawartosc opakowania: 4 x 100 g
Przygotowanie i stosowanie: Torebkę kaszy włożyć do 1 litra gotującej się wody, którą można lekko posolić. Gotować na wolnym ogniu
przez około 10 minut. Czas gotowania należy dostosować do swoich upodobań odnośnie twardości kaszy. Po ugotowaniu, wyjąć torebkę
za pomocą widelca, odsączyć, rozciąć i podawać.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kasza orkiszowa 4x100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera GLUTEN

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Torebkę kaszy włożyć do 1 litra gotującej się wody, którą można lekko posolić. Gotować na wolnym ogniu około 15
minut. Czas gotowania należy dostosować do swoich upodobań co do twardości kaszy. Po ugotowaniu wyjąć torebkę za pomocą widelca,
odsączyć, rozciąć i podawać.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kasza orkiszowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1429 kJ/ 338 Kcal
Tłuszcz
2g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
60 g
- w tym cukry
0g
Błonnik
10 g
Białko
15 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kasza z PSZENICY ORKISZ
Zawartosc opakowania: Opakowanie zawiera 4 saszetki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kasza gryczana biała 4x100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GLUTEN.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia zależy od numeru partii podanym na opakowaniu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kasza gryczana biała.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1445 KJ/ 342 Kcal
Tłuszcz
3,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
1,2 g
Błonnik
6,5 g
Białko
13 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kasza gryczana nieprażona cała.
Zawartosc opakowania: 4 x 100 g
Przygotowanie i stosowanie: Torebkę kaszy włożyć do 1 litra gotującej się wody, którą można lekko posolić. Gotować na wolnym ogniu
przez około 7 minut. Czas gotowania należy dostosować do swoich upodobań odnośnie twardości kaszy. Po ugotowaniu, wyjąć torebkę za
pomocą widelca, odsączyć, rozciąć i podawać.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płatki orkiszowe pełnoziarniste 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera GLUTEN

Opis produktu: Moc kulinarnych możliwości!
Pochodzenie: Kraj pochodzenia podany na opakowaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wsypać płatki do gotującej się wody, mleka lub bulionu. Gotować na wolnym ogniu około 6-7 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki orkiszowe pełnoziarniste
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1527 kJ/ 362 Kcal
Tłuszcz
3,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
64 g
- w tym cukry
2,8 g
Błonnik
12 g
Białko
13 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% płatki ORKISZOWE pełnoziarniste

Przechowywanie i stosowanie

Knorr - Żurek z wedzonką 39G
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 43 g

Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera, Jaja - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Żyto - Zawiera
Opis produktu: Pyszny, aromatyczny żurek to zupa, którą wspomina z dzieciństwa wielu z nas. Możemy ją sobie przypomnieć sięgając
po nowy Żurek z wędzonką. Dobrze smakuje z ziemniakami, jajkiem i białą kiełbasą. Jest także świetną bazą do żurku po staropolsku.
Wystarczy dodać podsmażony boczek, majeranek, śmietanę, liść laurowy i czosnek.
Marka standaryzowana: Knorr
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurek na wędzonce
Marka: Knorr
Dodatki: MSG (glutaminian) - Nie zawiera, Barwniki sztuczne - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 100 ml
Energia
80 kJ/20 kcal
Tłuszcz
0,5 g
w tym kwasy nasycone
0,3 g
Węglowodany
3g
w tym cukry
0,8 g
Błonnik
0,1 g
Białko
0,7 g
Sól
0,85 g
**1 porcja = 250 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji zupy.
1 porcji**
* % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 200 kJ/50 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia, sól, LAKTOZA, boczek wieprzowy (8,2%) (boczek, sól), maltodekstryna, mąka: ŻYTNIA (5%), PSZENNA, ekstrakt
drożdżowy, tłuszcz palmowy, białka MLEKA, cukier, cebula (2,4%), kwas: kwas cytrynowy, czosnek, pieprz, ziele angielskie, aromaty,
tłuszcz wieprzowy wędzony (1,1%), liść laurowy, majeranek, wędzone drożdże, aromat dymu wędzarniczego, przeciwutleniacz: ekstrakty
z rozmarynu
Pozostale informacje: 1 porcja** zawiera: 200 kJ 50 kcal 2%*, w 100 ml: 80 kJ / 20 kcal, *% referencyjnej wartości spożycia dla

przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal), **1 porcja = 250 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji zupy.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1. Zawartość torebki wsyp do 750 ml zimnej wody i dokładnie wymieszaj. 2.
Doprowadź do wrzenia i gotuj około 5 minut na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Rada szefa kuchni Knorr: do żurku możesz
dodać kiełbasę i podsmażoną cebulkę. Zupę zapraw śmietaną i podawaj z jajkiem ugotowanym na twardo.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: doskonały smak leży w naszej naturze, bez: glutaminianu sodu, sztucznych barwników, Wiem, co wybieram - zgodnie z
międzynarodowymi zaleceniami żywieniowymi

Bracia Sadownicy - Sok jabłkowy NFC 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1140 g
Marka standaryzowana: Bracia Sadownicy
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok jabłkowy, tłoczony z całych owoców. Wzbogacony w witaminę C. Pasteryzowany. Nie z
koncentratu.
Marka: Bracia Sadownicy
Przechowywanie: Smak i barwa zależy od odmiany owoców. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem. Po
otwarciu przechowuj w lodówce i wypij do 48 godzin. Jeśli zdążysz to zrobić wcześniej, nie wpadaj w panikę. Nam się to zdarza bardzo
często.
Wartości odżywcze Średnia wartość odżywcza w 100 ml soku
wartość energetyczna 187 kJ/ 46 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
11 g
w tym cukry
10 g
białko
0g
sól
0g
witamina C
6 mg / 7,5% DRWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok tłoczony z jabłek, witamina C
Przygotowanie i stosowanie: Obudź smak soku i wstrząśnij butelką, Najlepiej smakuje schłodzony w temperaturze 2-8 stopni C.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: sok 100% tłoczony, nie z koncentratu, naturalnie mętny i słodki, z sadów przyjaznych pszczołom

Sok jabłkowo-marchewkowy 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1142 g
Marka standaryzowana: Bracia Sadownicy
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok jabłkowo-marchewkowy, tłoczony z całych owoców i warzyw. Wzbogacony w witaminę C.
Pasteryzowany. Nie z koncentratu.
Marka: Bracia Sadownicy
Przechowywanie: Smak i barwa zależy od odmiany owoców. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem. Po
otwarciu przechowuj w lodówce i wypij do 48 godzin. Jeśli zdążysz to zrobić wcześniej, nie wpadaj w panikę. Nam się to zdarza bardzo
często.
Wartości odżywcze Średnia wartość odżywcza w 100 ml soku
wartość energetyczna 193 kJ/ 46 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
12 g
w tym cukry
12 g
białko
0g
sól
0g
witamina C
6 mg / 7,5% DRWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: soki tłoczone (z jabłek 75%, z marchewek 25%), witamina C
Przygotowanie i stosowanie: Obudź smak soku i wstrząśnij butelką, Najlepiej smakuje schłodzony w temperaturze 2-8 stopni C.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: sok 100% tłoczony, nie z koncentratu, naturalnie mętny i słodki, z sadów przyjaznych pszczołom

Bakoma - Jogurt kremowy z malinami i granolą 230 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 250 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, MLEKO - Zawiera, OWIES - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt kremowy z malinami oraz musli typ granola (maliny 11%)
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze produktu po wymieszaniu jogurtu z płatkami w 100 g
Wartość energetyczna 637 kJ / 152 kcal
Tłuszcz
5,8 g
w tym kwasy nasycone3,8 g
Węglowodany
21,5 g
w tym cukry
13,5 g
Białko
2,9 g
Sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: JOGURT 65% (MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO odtłuszczone zagęszczone cukier, żywe kultury bakterii
JOGURTOWYCH), wsad malinowy 22% (maliny 50%, cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, substancja zagęszczająca: pektyny;
koncentrat czarnej marchwi, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat), musli typ Granola 13%: płatki OWSIANE, syrop
(cukier, woda, syrop glukozowy, sól, miód), płatki PSZENNE, olej rzepakowy, chrupki pszenne (mąka PSZENNA, słodowana mąka
PSZENNA, dekstroza, olej rzepakowy, EKSTRAKT słodowy JĘCZMIENNY), wiórki KOKOSOWE
Zawartosc opakowania: 200 g e jogurt + 30 g musli

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łyżeczka pod etykietą

Bakoma - Jogurt z brzoskwiniami I granolą 230 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 248 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, MLEKO - Zawiera, OWIES - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt kremowy z brzoskwiniami oraz musli typ granola (brzoskwinie 11%)
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze produktu po wymieszaniu jogurtu z płatkami w 100 g
Wartość energetyczna 637 kJ / 152 kcal
Tłuszcz
5,8 g
w tym kwasy nasycone3,8 g
Węglowodany
21,5 g
w tym cukry
13,5 g
Białko
2,9 g
Sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: JOGURT 65% (MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO odtłuszczone zagęszczone, cukier, żywe kultury bakterii
JOGURTOWYCH), wsad brzoskwiniowy 22% (brzoskwinie 50%, cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, substancja zagęszczająca:
pektyny; naturalny alergen brzoskwiniowy, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytryniany sodu; barwnik: karoteny), musli typ
Granola 13% (płatki OWSIANE, syrop (cukier, woda, syrop glukozowy, sól, miód), płatki PSZENNE, olej rzepakowy, chrupki PSZENNE
[mąka PSZENNA (mąka PSZENNA, wapń, żelazo, niacyna, tiamina)] słodowa, mąka PSZENNA, dekstroza, olej rzepakowy, EKSTRAKT
słodowy JĘCZMIENNY), wiórki KOKOSOWE
Zawartosc opakowania: 200 g e jogurt + 30 g musli

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łyżeczka pod etykietą

Auchan - Bentonitowy zbrylający żwirek dla kota 5l.
Opis Produktu
Opis produktu: Higiena dla Twojego pupila! Wysoka chłonność. Doskonale wiąże zapachy. Niski stopień pylenia. Żwirek bentonitowy
Auchan to produkt w 100% naturalny, drobny granulat. Ściółka jest przygotowana z naturalnego iłu bentonitowego. Cechuje się dobrymi
właściwościami zbrylającymi, co znaczącą ułatwia usuwanie zanieczyszczenia. To doskonałe podłoże dla kotów małych i dużych!
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Rwpublice Czeskiej
Przygotowanie: Przygotuj czystą i odpowiedniej wielkości kuwetę dla twojego kota. Napełnij kuwetę żwirkiem do wysokości 7 cm.
Każdego dnia usuwaj zanieczyszczenia/ grudki / łopatką i wyrzucaj je w odpowiednie miejsce. Uzupełniaj ilość żwirku do wymaganej
wysokości, od czasu do czasu wstrząśnij kuwetą, aby granulki z dołu i z góry mieszały się. Czyść kuwetę regularnie łagodnym środkiem
myjącym, następnie osuszaj starannie i napełniaj nową warstwą, aby Twój pupil cieszył się czystością i komfortem każdego dnia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bentonitowy, zbrylający żwirek dla kota
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Kocie odchody mogą zawierać baktrie. Przy usuwaniu zanieczyszczeń i myciu kuwety zaleca się
używanie rękawic jednorazowych. Odchody powinny być pakowane w szczelnie zamkniętą torbę i wyrzucone w odpowiednie miejsce. Nie
wyrzucać do toalety, nie zakopywać w ogrodzie, nie kompostować. Kobiety w ciąży i karmiące, małe dzieci powinny unikać kontaktu z
zanieczyszczeniami
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Bentonitowy ił naturalny

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mix sałat ostry 120g
Opis Produktu
Opis produktu: Jedz świeżo i smacznie! Mix sałat Auchan to idealna baza do przygotowania pysznego dania. Starannie wyselekcjonowane liście stanowią
doskonałą kompozycję smaku. Wzbogacenie jej o kilka prostych składników pozwala przygotować niebanalny, świeży posiłek. Ciesz się smakiem świeżych
warzyw

Uzytkowanie i przechowywanie: Umyć przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mix sałat ostry. Mieszanka sałat w zmiennych proporcjach
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
90 kJ/ 22 Kcal
Tłuszcz
0,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
1,7 g
- w tym cukry
0,2 g
Białko
2,7 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mieszanka warzyw w zmiennych proporcjach: szpinak, cykoria radicchio, rukola

Przechowywanie i stosowanie

Kotányi - Czosnek młynek 48 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 194 g

Marka standaryzowana: Kotányi
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czosnek
Marka: Kotanyi
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Opakowanie przechowywać zamknięte.

Zdrowie i styl życia
Informacje dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości ZBOŻA zawierającego GLUTEN, JAJEK, SOI, SELERA, SEZAMU,
MLEKA(LAKTOZA) i GORCZYCY.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: młynek 2 grubości mielenia

Mestemacher - Chleb razowy pełnoziarnisty 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 530 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Owies - Zawiera, Żyto - Zawiera,
Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Mestemacher
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb żytni pełnoziarnisty razowy. Bez substancji konserwujących, pasteryzowany.
Marka: Mestemacher
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość błonnika.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
846 kJ / 201 kcal
tłuszcz
1,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
węglowodany
37,2 g
w tym cukry
5,4 g
błonnik
9,0 g
białko
5,5 g
sól
1,3 g
Informacja dla diabetyków 1 kromka to ok. 2,2 WW
w porcji 1 kromka ok. 71 g
Opakowanie zawiera 7 porcji.
601 kJ / 143 kcal
* % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) 0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: żyto (rozdrobnione ziarno ŻYTNIE, mąka ŻYTNIA), zakwas (22%) (rozdrobnione ziarno ŻYTNIE, woda), woda, ekstrakt
słodu JĘCZMIENNEGO, sól, błonnik OWSIANY, drożdże, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Przygotowanie i stosowanie: Produkt zapakowany nadaje się do robienia zapasów. Po rozpakowaniu jak najszybciej spożyć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z naturalnym zakwasem, wysoka zawartość błonnika, również pyszny z tostera!
Dodatkowe informacje: przepisy na www.benus.pl.

Benus - Chleb żytni wysokobłonnikowy niskokaloryczny 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 276 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Owies - Zawiera, Żyto - Zawiera, Sezam - Może zawierać,
Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Mestemacher
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb żytni wysokobłonnikowy z otrębami. Bez substancji konserwujących, pasteryzowany.
Marka: Mestemacher
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość błonnika.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
864 kJ/ 205 kcal
tłuszcz
1,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,3 g
węglowodany
35,9 g
w tym cukry
4,6 g
błonnik
10,6 g
białko
5,8 g
sól
1,3 g
Opakowanie zawiera 5 porcji.
w porcji 1 kromka ok. 50 g
* % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) 432 kJ/ 103 kcal
Informacja dla diabetyków 1 kromka to ok. 1,5 WW
1,0 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: żyto (rozdrobnione ziarno ŻYTNIE, mąka ŻYTNIA), woda, zakwas (20%) (rozdrobnione ziarno ŻYTNIE, woda), otręby
PSZENNE (5%), sól, błonnik OWSIANY, drożdże, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Przygotowanie i stosowanie: Po rozpakowaniu jak najszybciej spożyć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z naturalnym zakwasem, wysoka zawartość błonnika
Dodatkowe informacje: przepisy na www.benus.pl.

Pumpernikiel chleb pełnoziarnisty 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 274 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Żyto - Zawiera, Sezam - Może
zawierać
Opis produktu: Chleb delikatesowy o subtelnym, słodkim smaku oraz długim, 20-godzinnym procesie wypieku.
Marka standaryzowana: Mestemacher
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo żytnie. Bez substancji konserwujących, pasteryzowany
Marka: Mestemacher
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość błonnika.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
763 kJ/ 181 kcal
tłuszcz
1,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
węglowodany
32,8 g
w tym cukry
6,2 g
błonnik
11,5 g
białko
4,6 g
sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: rozdrobnione ziarno ŻYTNIE (60%), woda, syrop z buraków cukrowych, sól, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, drożdże
Przygotowanie i stosowanie: Po rozpakowaniu jak najszybciej spożyć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, prosty skład
Dodatkowe informacje: Przepisy na www.benus.pl.

Pita chlebek 265 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 292 g
Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Mestemacher
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pita pszenna
Marka: Mestemacher
Dodatki: Substancje konserwujące - Nie zawiera
Wartości odżywcze
w 100 g:
wartość energetyczna
1085 kJ/256 kcal
tłuszcz:
1,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,3 g
węglowodany:
51,9 g
w tym cukry:
2,2 g
błonnik:
3,7 g
białko:
7,8 g
sól:
1,4 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: mąka PSZENNA (72%), woda, sól jodowana, drożdże, ocet winny, cukier, mączka słodowa PSZENNA
Pozostale informacje: 1 sztuka (ok. 67 g) zawiera energia 727 kJ/172 kcal 9%*, W 100 g: 1085 kJ/256 kcal, * RWS - referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal), Pieczywo pszenne pakowane w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, 1) Pitę włożyć do tostera nacięciem na górze. Po ok. 2 min. pita będzie delikatna i
miękka, a po ok. 3 min. chrupiąca. Wówczas powinna się łatwo otworzyć. Pitę można podgrzać również w piekarniku (1-2 min.) lub na
grillu (ok. 1 min. z każdej strony). 2) Zostawić na krótko do ostygnięcia, oderwać nacięcie i wypełnić nadzieniem wg uznania: mięsem,
serem, rybą, warzywami. Pitę można podawać również z sosami, masłem czosnkowym lub ziołowym oraz na słodko z kremem
czekoladowym, marmoladą i owocami.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez substancji konserwujących

Rians - Jogurt owczy o smaku jagody i jeżyny 115g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 194 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Rians
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Hiszpanii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt z mleka owczego
Marka: Rians
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +0°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Energia:
464 kJ (111 kcal)
Tłuszcz:
5,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone;3,5 g
Węglowodany:
13 g
w tym cukry:
10 g

Białko:

0,2 g

Sól:

3,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne owcze pasteryzowane, wsad jagodowo-jeżynowy (17%) (cukier, jeżyny (25%), woda, jagody (10%), syrop
glukozowo-fruktozowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, skoncentrowany przecier jabłkowy, substancja zagęszczająca: pektyny,
guma guar, regulator kwasowości: cytrynian sodu; kwas cytrynowy; cytrynian wapnia, aromaty, zagęszczony sok winogronowy), cukier,
kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% mleko owcze

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Eveline Cosmetics - Krem do depilacji do skóry wrażliwej 125 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Nawilżający krem do depilacji skóry wrażliwej z aloesem i d-panthenolem Just Epil, to krem przeznaczony do bezbolesnej i szybkiej depilacji
nóg, rąk, pach i okolic bikini. Innowacyjna formuła Sensitive Plus zawiera łagodzący d-pantenol, zapewniający bezpieczną depilację skóry wrażliwej, oraz
nawilżający wyciąg z aloesu pozostawiający na długo uczucie komfortu. Receptura wzbogacona o ekstrakt Larrea divericata spowolnia odrastanie włosków po
depilacji, dzięki czemu zmniejsza częstotliwość przeprowadzenia zabiegu. Krem skutecznie usuwa nawet najbardziej uciążliwe włosy, łatwo rozsmarowuje się,
nadając skórze aksamitną miękkość i gładkość.
Marka standaryzowana: Eveline Cosmetics
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Just Epil
Pochodzenie: Made in EU
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Eveline Cosmetics

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przed pierwszym użyciem preparatu należy wykonać test alergiczny: na niewielką powierzchnię skóry
nanieś krem, zmyj po upływie kilku minut. Jeśli w ciągu 24 godzin w miejscu aplikacji nie pojawi się reakcja uczuleniowa możesz
przeprowadzić zabieg depilacji. W przypadku pojawienia się uczucia pieczenia natychmiast usuń krem i przemyj skórę ciepłą wodą. Jeśli
uczucie pieczenia nie minie, skonsultuj się z lekarzem. Stosuj zgodnie ze sposobem użycia. Nigdy nie używaj kremu na skaleczoną,
podrażnioną lub silnie opaloną skórę. Przed upływem 24 godzin po depilacji nie używaj na miejsca depilowane dezodorantów i
antyperspirantów. Unikaj kąpieli słonecznych. Unikaj kontaktu z oczami, w przypadku dostania się kremu do oczu natychmiast przemyj
dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. Środek silnie działający. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Thioglycolic Acid, Potassium Hydroxide, Ceteareth-20, Propylene
Glycol, Glyceryl Stearate SE, Parfum (Fragrance), Ethylhexyl Stearate, Paraffinum Liquidum, Butylene Glycol, Glycerin, Larrea Divaricata
Extract, Lecithin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Panthenol, Phenoxyethanol, Tocopherol, Potassium Sorbate, Sodium Metabisulfite,
Ascorbic Acid, Citric Acid, Sodium Citrate, HYDROXYCITRONELLAL, Geraniol, Citronellol, Hexyl Cinnamal
Przygotowanie i stosowanie: Używając szpatułki rozprowadź preparat równa warstwą na tych partiach ciała, z których chcesz usunąć
włoski. Nie wcieraj. Pozostaw na skórze przez 5 minut, następnie za pomocą szpatułki delikatnie usuń krem z niewielkiego fragmentu
skóry. Jeśli włoski łatwo schodzą ze skóry, usuń resztę kremu szpatułką, w kierunku "pod włos". Jeśli włoski nie schodzą jeszcze łatwo
pozostaw krem na skórze, ale nie dłużej niż 10 minut od początku aplikacji. Czas działania kremu zależy od grubości włosa. Resztki
depilatora można usunąć wilgotną gąbką, a następnie należy przemyć skórę ciepłą wodą bez użycia mydła i osuszyć.

Przechowywanie i stosowanie

Łomża - 0% 4x0.5 l puszka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2130 g

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera
Marka standaryzowana: Łomża
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Piwo jasne bezalkoholowe. Pasteryzowane. Alk. 0,0% obj.
Marka: Łomża
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze 100 ml
energia
100 kJ / 24 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
5,5 g
w tym cukry
3,3 g
białko
0,5 g
sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, słód JĘCZMIENNY, chmiel, EKSTRAKT chmielu
Pozostale informacje: 4 x 500 ml e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: piwo bez alkoholu, woda, słód, chmiel
Dodatkowe informacje: piwolomza.pl.

Palmolive - żel pod prysznic 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Poczuj się bliżej natury i pokochaj swoją miękką, nawilżoną skórę, dzięki żelowi pod prysznic z nutami mleka i miodu.
Marka standaryzowana: Palmolive
Jednostka opisowa: ml PUMP

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Palmolive

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Lauryl Hydroxysultaine, Sodium Salicylate,
Sodium Benzoate, Glycol Distearate, Glycerin, Polyquaternium-7, Citric Acid, Coco-Glucoside, Tetrasodium EDTA, PEG-150
Pentaerythrityl Tetrastearate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate, PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, Lactose, Whey Protein, Mel, Benzyl
Benzoate, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool.
Przygotowanie i stosowanie: -,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 95% składników pochodzenia naturalnego*, 95% biodegradowalna formuła, Składniki pozyskiwane w odpowiedzialny sposób**,
Produkcja w fabrykach z certyfikatem True Zero Waste, Butelka nadająca się do recyklingu, Kremowa konsystencja, Zapach miodu i mleka,
Gładka i miękka skóra w dotyku
Dodatkowe informacje: Ponownie połącz się z naturą za każdym razem, gdy wchodzisz pod prysznic z żelem Palmolive Naturals
Milk&Honey. To kremowy żel, który został stworzony tak, by pozostawiać Twoją skórę gładką, miękką, nawilżoną oraz pachnącą
pięknym aromatem mleka i miodu po każdej kąpieli. Żel pod prysznic Palmolive Naturals Milk&Honey to:. - kremowa konsystencja, nawilżająca, mleczna formuła, która pozostawia skórę gładką i miękką w dotyku, - kojący, delikatny zapach mleka i miodu, - dbanie o
naturalne pH skóry, - produkt testowany dermatologicznie. Jako marka Palmolive jesteśmy zaangażowani w pracę na rzecz
zrównoważonego rozwoju, dlatego nasz kremowy żel pod prysznic Palmolive Naturals Milk&Honey to:. - 95% składników pochodzenia
naturalnego**, - formuła produktu w 95% biodegradowalna i nie zawiera mikroplastików, - odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i
usług**, - produkcja odbywa się w fabrykach z certyfikatem True Zero Waste (obiektach które ograniczają zużycie wody i energii). butelka nadająca się do recyklingu. Teraz przy każdym prysznicu nie tylko będziesz cieszyć się miękką i nawilżoną skórą, ale też zrobisz
coś dla planety. . Odrobina natury, aby poczuć się w pełni sobą. . * Woda i składniki pochodzenia naturalnego przetworzone w
ograniczonym zakresie. ** więcej informacji na: https://www.colgatepalmolive.pl/committed-to-responsible-sourcing.

Auchan - Olej roślinny słonecznikowy 1 l
Opis Produktu
Opis produktu: Specjalnie dla Ciebie! Idealny do smażenia, pieczenia, sałatek, majonezów. Dobrze jest go mieć zawsze pod ręką.
Jednostka opisowa: l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rafinowany olej słonecznikowy
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 ml
Wartość energetyczna
3404 kJ/ 828 kcal
Tłuszcz
92 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone23 g
- w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone59 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: rafinowany olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Limonka 4 szt.

Marka: Fruit4you

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 4 limonki

Przechowywanie i stosowanie

Imbir - Korzeń tacka 250g
Opis Produktu
Opis produktu: Roślina cieniolubna, stosowana zarówno jako lek, jak i przyprawa. Kłącze imbiru posiada jasnobrązową barwę. Żółtawy, włóknisty miąższ
ma ostro-korzenny smak.

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Imbir
Marka: FreshWorld
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ 263 kJ
Wartosc energetyczna kcal63 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kłącze imbiru zawiera mieszankę olejku eterycznego(2-3%), gorzkie żywice, tłuszcze(3,5%), BŁONNIK(4,5%), składniki
mineralne, a także enzym przyśpieszający rozkład białek przez żołądkowe soki trawienne.

Przechowywanie i stosowanie

Trawa cytrynowa 100 g
Opis Produktu
Opis produktu: Zioło o podłużnych liściach, wyglądem przypominające trawę. Popularna w kuchni południowoazjatyckiej, a także na Karaibach. Świeżą
trawą cytrynową wzbogaca się smak zup, curry, sałatek, marynat oraz aromatyzuje napoje, likiery i desery. Suszoną można dodać do herbaty.

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Trawa cytrynowa
Marka: Fresh World
Przechowywanie: Świeżą trawę cytrynową można przechowywać w lodówce, szczelnie owiniętą nawet do 2-3 tygodni, albo zamrozić
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Działa przeciwdepresyjnie, pobudza krążenie i trawienie przez co działa rozgrzewająco. W razie gorączki napar z trawy
cytrynowej działa napotnie. Wpływa także korzystnie na koncentracje i pamięć. Trawa cytrynowa

Przechowywanie i stosowanie

Schauma - Szampon przeciwłupieżowy 400 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Czas na Schaumę!. Przeciwłupieżowy szampon do włosów dla mężczyzn Schwarzkopf Schauma Men Anti-Dandruff z ekstraktem z imbiru i
piroktonem olaminy intensywnie oczyszcza włosy i wspomaga w codziennej walce z łupieżem. Ulepszona formuła, ukoi skórę i otuli Twoje włosy gęstą pianą,
by wydobyć z nich to co najlepsze od nasady aż po same końce! . - Rozkoszuj się ulepszoną formułą z otulającą Twoje włosy gęstą pianą!. - Formuła z
imbirem i piroktonem olaminy koi skórę głowy i zwalcza łupież. - Do włosów z nadmiernym łupieżem. - Formuła wegańska - bez składników pochodzenia
zwierzęcego. - Składniki pochodzenia naturalnego, do 95 % biodegradowalne. - Korpus butelki wykonany w 50 % z tworzyw sztucznych pochodzących z
recyklingu. - Zakrętka wykonana w 25 % z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Segreguj: Zużyte opakowanie wyrzuć do żółtego pojemnika na
odpady plastikowe. Schauma oferuje wysokiej jakości pielęgnację dla wszystkich typów włosów i członków rodziny — nawet tych najmłodszych. Nasze
pielęgnujące wegańskie formuły z naturalnych składników opracowane zostały w ramach zaufanej marki rodzinnej z ponad 80-letnim doświadczeniem. . Teraz
w bardziej nowoczesnych i zrównoważonych opakowaniach!. Schauma - Pielęgnuje codzienne chwile!. Rodzinna Marka Roku 2022!.

Marka standaryzowana: Schauma
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Men

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Schauma

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water, Eau), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Piroctone Olamine, Zingiber Officinale
(Ginger) Root Extract, Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), PEG-7 Glyceryl Cocoate, Polyquaternium-10, Sodium Hydroxide,
Propylene Glycol, Limonene, Linalool, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol

Przechowywanie i stosowanie

Zewa - Chusteczki higieniczne czetero-warstwowe Box
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 216 g

Opis produktu: Zewa Softies Box chusteczki higieniczne w pudełku. Chusteczki higieniczne to nieodłączny produkt w życiu codziennym.
Chusteczki Zewa Softies Box mają nie tylko uniwersalne zastosowanie, ale są również w atrakcyjnym i praktycznym pudełku, które
występuje w różnych wzorach. Te czterowarstwowe chusteczki higieniczne są miękkie i delikatne, a także niezwykle mocne i wytrzymałe.
Posiadają nadruk logo Zewa, które jest gwarancją naszej dobrze znanej jakości.Wysokiej jakości asortyment Zewa obejmuje 3-warstwowy,
4-warstwowy i 5-warstwowy papier toaletowy o różnym stopniu miękkości i wielkości opakowań, a także rolki kuchenne o różnych
strukturach i wzorach.
Marka standaryzowana: Zewa
Podmarka: Softis Box

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Zewa

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

COSMIA - Pędzel do golenia 1 sztuka
Opis Produktu
Pochodzenie: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pędzel do golenia
Marka: Men

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy, włosie z nylonu

Zawartosc opakowania: 1 sztuka
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Po użyciu umyć pod ciepłą wodą i wysuszyć

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Jaja ściółkowe kl.M 10 sztuk

Opis Produktu
Opis produktu: Pyszne w każdym wydaniu! Klasa A. Klasa wagowa M - średnie (63g >masa>/= 53g)

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja z chowu ściółkowego
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Po zakupie jaja należy przechowywać w warunkach chłodniczych

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Jaja z wolnego wybiegu kl.M 10 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Pyszne w każdym wydaniu! Klasa A. Klasa wagowa M - średnie (63g >masa>/= 53g)

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja z chowu na wolnym wybiegu
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Po zakupie jaja należy przechowywać w warunkach chłodniczych

Zdrowie i styl życia

Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Zozole - Żelki o smaku coli 75g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 86 g

Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Zozole
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Hello Żelo

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki o smaku coli super kwaśne.
Marka: Zozole
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 produktu
energia
1537 kJ/362 kcal
tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
węglowodany
87 g
w tym cukry
62 g
białko
<0,5 g
sól
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, sok jabłkowy z koncentratu (25%), skrobia kukurydziana, syrop cukru inwertowanego,
skrobia PSZENNA, mąka PSZENNA, regulatory kwasowości: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, cytrynian potasu, substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol, aromaty, sól, barwniki: karmel amoniakalno-siarczynowy, dwutlenek tytanu, dwutlenek tytanu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 25% soku owocowego

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Szynka wędzona - produkt ważony, opak ok. 0.4kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, MLEKO łącznie z LAKTOZĄ, GORCZYCĘ, SELER
Rozszerzona nazwa produktu: Wędlina wieprzowa wędzona, parzona, wyprodukowana z dodatkiem wody
Warunki przechowywania: Należy spożyć w ciągu 48 godzin po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szynka wędzona
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
498 kJ/ 119 Kcal
Tłuszcz
4,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,9 g
Węglowodany
1,6 g
- w tym cukry
0,6 g
Białko
17 g
Sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe 81%, woda, sól, BIAŁKO SOJOWE, stabilizatory (trifosforany), substancja żelująca (karagen), BŁONNIK PSZENNY
BEZGLUTENOWY, BIAŁKO wieprzowe, EKSTRAKTY przypraw, przeciwutleniacz (askorbinian sodu), aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego),
glukoza, cukier, maltodekstryna, substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Be Raw! - Energy bar baton 40g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 42 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Zawiera, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera

Opis produktu: Odpowiedni dla wegan. Bezglutenowy.
Marka standaryzowana: Be Raw
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baton kokosowy z migdałami i chlorellą.
Marka: Be Raw!
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo dołożenia z naszej strony wszelkich starań produkt może zawierać fragmenty łupin orzechów
lub pestek owoców.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1722 kJ / 410 kcal
Tłuszcz
15 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone8 g
Węglowodany
60 g
W tym cukry
44 g
Białko
8g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: daktyle, surowe KAKAO 15 %, MIGDAŁY 14 %, wiórki KOKOSOWE 12 %, syrop daktylowy, chlorella 1,5 %

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Jogurt pitny z truskawkami 400g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt do picia z truskawkami

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +8C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w
ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
312 kJ / 74 kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
12 g
Białko
3,1 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, cukier, truskawki 1,4%, aromat, MLEKO w proszku odtłuszczone, barwniki: koszenila, ekstrakt z
papryki, kultury bakterii jogurtowych

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Serek homogenizowany straciatella z czekoladą 150g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 24 godzin

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany straciatella z kawałkami czekolady
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +2 do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
640 kJ/ 153 Kcal
Tłuszcz
7,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany
16 g
- w tym cukry
16 g
Białko
6,4 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY, cukier, kawałki czekolady 1,4% (tłuszcz KAKAOWY, masa KAKAOWA), aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio czekolada deserowa 52% kakao 200g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, ZBOŻA zawierające GLUTEN, ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada deserowa
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Czekolada: masa kakaowa minimum 52%
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2188 kJ/ 523 Kcal
Tłuszcz
32 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone20 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
49 g
Błonnik
7,6 g
Białko
6g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier*, miazga kakaowa*, tłuszcz kakaowy*, emulgator (lecytyny ze słonecznika)*, ekstrakt wanilii*
Sklad produktu: *Składniki z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio czekolada gorzka z solą morską 55% kakao 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SOJĘ, JAJA, ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada gorzka z solą morską
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Czekolada: masa kakaowa minimum 55%
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2352 kJ/ 585 Kcal
Tłuszcz
38 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone24 g
Węglowodany
48 g
- w tym cukry
46 g
Błonnik
5,5 g
Białko
5,1 g
Sól
0,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier*, miazga kakaowa*, tłuszcz kakaowy*, sól morska* 0,3%, aromat*
Sklad produktu: *Składniki z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio czekolada gorzka 85% kakao 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SOJĘ, JAJA, ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada gorzka
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Czekolada: masa kakaowa minimum 85%
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2482 kJ/ 600 Kcal
Tłuszcz
50 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone31 g
Węglowodany
20 g
- w tym cukry
14 g
Błonnik
13 g
Białko
11 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Miazga kakaowa*, tłuszcz kakaowy*, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, cukier*
Sklad produktu: *Składniki z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Bio czekolada gorzka z karmeliz. migdałami 85% 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SOJĘ, JAJA i inne ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada gorzka z posiekanymi karmelizowanymi migdałami
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Czekolada: masa kakaowa minimum 55%
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2351 kJ/ 565 Kcal
Tłuszcz
38 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone21 g
Węglowodany
56 g
- w tym cukry
48 g
Błonnik
4,9 g
Białko
5,3 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier*, miazga KAKAOWA*, tłuszcz KAKAOWY*, posiekane karmelizowane MIGDAŁY* 12% (MIGDAŁY, cukier
trzcinowy, miód), aromat*
Sklad produktu: *Składniki z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio czekolada mleczna z wiórkami kokosowymi 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, SOJĘ, JAJA, ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z wiórkami kokosowymi
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2407 kJ/ 578 Kcal
Tłuszcz
39 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone27 g
Węglowodany
48 g
- w tym cukry
47 g
Białko
7,1 g
Sól
0,18 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier*, MLEKO w proszku pełne*, tłuszcz kakaowy*, wiórki kokosowe* 15%, miazga kakaowa*, emulgator (lecytyny ze
słonecznika)*, aromat*
Sklad produktu: *Składniki z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio czekolada mleczna 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN, SOJĘ, JAJA, ORZECHY

Opis produktu: Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: BIO Lait- czekolada mleczna
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2295 kJ/549 Kcal
Tłuszcz
33 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone21 g
Węglowodany
55 g
- w tym cukry
54 g
Białko
7,3 g
Sól
0,21 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, MLEKO w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, emulgator: lecytyny (ze słonecznika), aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio. Napój kakaowy czekolada 500 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój kakaowy w proszku

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1549 kJ/ 367 Kcal
Tłuszcz
3,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,2 g
Węglowodany
71 g
- w tym cukry
67 g
Błonnik
9,6 g
Białko
8g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier trzcinowy*, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu* 32%,naturalny aromat waniliowy z innymi naturalnymi aromatami
Sklad produktu: *Składniki z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan- Bio. Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 250 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, MLEKO, JAJA, SOJA, inne ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1225 kJ/ 295 Kcal
Tłuszcz
11 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,9 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
1,9 g
Białko
22 g
Sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu*
Sklad produktu: *Składniki z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio. Krem do smarowania z orzechów laskowych i kakao 400 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krem do smarowania z orzechów laskowych i kakao

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2267 kJ/ 543 Kcal
Tłuszcz
32 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,9 g
Węglowodany
56 g
- w tym cukry
55 g
Błonnik
4,9 g
Białko
5,4 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier trzcinowy*, olej słonecznikowy*, ORZECHY LASKOWE* 13%, MLEKO w proszku odtłuszczone*, kakao o
obniżonej zawartości tłuszczu* 6%, tłuszcz MLECZNY*, tłuszcz kakaowy*, inulina z agawy*, emulgator (lecytyna ze słonecznika)*
Sklad produktu: *Składniki z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Kwas Podlaski - Napój gazowany o smaku kwas chlebowy 1.5 l x 6
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zawiera GLUTEN

Informacje dot stylu zycia: Zawiera cukier i substancje słodzące. Zawiera źródło fenyloalaniny
Jednostka opisowa: l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany bezalkoholowy
Marka: Krynka
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu, chronić przed działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ 68 kJ
Wartosc energetyczna kcal15 kcal
Weglowodany g
4g
W tym cukry g
4g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda źródlana, dwutlenek węgla - gaz nośny, cukier, emulsja kwasu chlebowego(ekstrakt słodu 0,2% aromat), KWAS
CYTRYNOWY - regulator kwasowości, substancja słodząca(cyklaminian sodu, acesulfam K, aspartam, sacharynian sodu), benzoesan sodu konserwant.
Zawartosc opakowania: 6 butelek po 1,5l

Przechowywanie i stosowanie

Vitakraft - Kabanosy dla kota cat stick mini z indykiem 18 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 26 g

Opis produktu: Oryginalna przekąska Cat Stick mini: bardzo smaczna o doskonałym zapachu i z wyjątkowo dużą zawartością mięsa!.
Marka standaryzowana: Vitakraft
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Niemcy
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma uzupełniająca dla kotów.
Marka: Vitakraft
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywczeSkładniki analityczne
wilgotność
28,0%
białko
33,5%
zawartość tłuszczu 20,0%
włókno surowe
2,0%
popiół surowy
10,0%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (95%, w tym 75% mięso: minimum 6% indyk i 6% jagnięcina), minerały,
substancje pomocnicze: dodatki technologiczne: konserwanty i przeciwutleniacze

Przechowywanie i stosowanie

Pepe - Kompletna karma dla królików 750 g
Opis Produktu
Opis produktu: Królik pochodzi z "zielonej strefy" Europy. Ze względu na przyjazną naturę, miękkie futro i piękne oczy, zwierze jest idealnym towarzyszem
zabaw dla dzieci. Karma PEPE daje królikowi radość spożywania tego samego, co zwierzę znajduje w swoim naturalnym środowisku. Zjadanie świeżych
warzyw może u gryzoni wywoływać nieprzyjemną biegunkę, dlatego nasza karma sporządzona jest głównie z nasion i granulatu uzyskanego z przetworzonych
warzyw. Zawarte w karmie witaminy i mikroelementy chronią układ odpornościowy przed drobnoustrojami i czynnikami chorobotwórczymi, a tym samym
chronią zdrowie zwierzęcia. Skład karmy oparty jest na długotrwałych doświadczeniach hodowców i spełnia wszelkie wymagania i normy potrzebne do
zachowania zdrowia zwierzęcia. Produkty PEPE poddawane są okresowym kontrolom jakości. Proces ich wytwarzania przebiega w łagodny sposób, co
gwarantuje, że wszystkie zawarte w nim elementy odżywcze jak witaminy i minerały, zachowują swoje pierwotne właściwości dostarczając królikom to, co daje
im natura.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Republice Czeskiej.
Przygotowanie: 4 łyżki stołowe (około 45-55g) dziennie + siano.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kompletna karma dla królików
Marka: PEPE
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: nasiona, zboża, ORZECHY, produkty pochodzenia roślinnego. sztucznie barwiona, białko 13,9%, tłuszcz 3,2%, włókno 9,3%,
popiół 3,9%, wilgotność 11,6%

Przechowywanie i stosowanie

Pepe - Kompletna karma dla chomików 750 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Republice Czeskiej.
Przygotowanie: 2-3 łyżki stołowe (około 25-35g) dziennie.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kompletna karma dla chomików.
Marka: PEPE
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: nasiona, zboża, ORZECHY, produkty pochodzenia roślinnego. sztucznie barwiona, białko 13%, tłuszcz 8,7%, włókno 6,5%,
popiół 2,5%, wilgotność 11,7%

Przechowywanie i stosowanie

Pepe - Kompletna karma dla świnek morskich 750 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 762 g

Opis produktu: Pepe Świnka morska - kompletna karma dla świnek morskich. - Świnka morska pochodzi z Ameryki Południowej i
doskonale zaadaptowała się do naszego umiarkowanego klimatu. Ze względu na przyjazną naturę jest idealnym towarzyszem zabaw dla
dzieci. - Karma Pepe daje śwince morskiej radość spożywania tego samego, co zwierzę znajduje w swoim naturalnym środowisku. Zjadanie świeżych warzyw może u gryzoni wywołać nieprzyjemną biegunkę, dlatego nasza karma sporządzona jest głównie z nasion i
granulatu uzyskanego z przetworzonych warzyw. - Karma wzbogacona jest witaminą C, ponieważ świnki morskie nie potrafią
wyprodukować jej samodzielnie. Zawarte w karmie witaminy i mikroelementy chronią układ odpornościowy przed drobnoustrojami i
czynnikami chorobotwórczymi, a tym samym chronią zdrowie zwierzęcia. - Skład karmy oparty jest na długotrwałych doświadczeniach
hodowców i spełnia wszelkie wymagania i normy potrzebne dla zachowania zdrowia zwierzęcia. - Karmy Pepe poddawane są okresowym
kontrolom jakości. Proces ich wytwarzania przebiega w łagodny sposób, co gwarantuje, że wszystkie zawarte w nim elementy odżywcze,
takie jak witaminy i minerały, zachowują swoje pierwotne właściwości dostarczając świnkom morskim to, co daje im natura.
Marka standaryzowana: Delicious
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pepe

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kompletna karma dla świnek morskich.
Marka: Delicious
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Białko
Tłuszcz
Włókno
Popiół
Wilgotność
Witamina A
Witamina D3
Witamina E
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B6
Witamina B12

Analiza-Witaminy/kg:
13,4%
4,7%
7,6%
3,5%
11,7%
10091 iU
1387 iU
34 mg
4,3 mg
4,4 mg
1,3 mg
7,2 mg

Witamina C

224 mg

Biotyna
86,7 µg
Kwas pantotenowy
11,2 mg
Kwas foliowy
0,7 mg
Pięciowodny siarczan miedzi (II) 7,1 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: nasiona, zboża, orzechy, produkty pochodzenia roślinnego, Sztucznie barwiona
Przygotowanie i stosowanie: Żywienie: 3 łyżki stołowe (około 35-45 g) dziennie + siano. Proszę zapewnić odpowiednią ilość świeżej
wody do picia.

Przechowywanie i stosowanie

Dan Cake - Chleb tostowy pszenny. krojony 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 254 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać,
SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Chleb wypiekany jest na bazie pszennego zakwasu chlebowego, dzięki czemu długo pozostaje świeży i aromatyczny.
Świetnie komponuje się z serem, wędlinami i warzywnymi dodatkami. Wyśmienicie smakuje na ciepło oraz na zimno.
Marka standaryzowana: Dan Cake
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb tostowy pszenny, krojony.
Marka: Dan Cake
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, w temperaturze pokojowej. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu
48 godzin.
Wartości odżywcze

w 100 g:

Wartość energetyczna
1184 kJ /280 kcal
Tłuszcz
3,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
52 g
w tym cukry
5,6 g
Białko
8,8 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MĄKA PSZENNA 65%, woda, zakwas pszenny chlebowy (woda, MĄKA PSZENNA), olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier,
MĄKA SOJOWA, regulator kwasowości: octany sodu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gwarancja świeżości

Auchan - Frytki karbowane 750g
Opis Produktu
Opis produktu: Ziemniaki w roli głównej! Produkt głęboko mrożony
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia ziemniaków: UE i spoza UE
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożyci po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W piekarniku: zamrożoną porcję frytek (jedna warstwa) rozłożyć na blasze piekarnika podgrzanego uprzednio do
temperatury 220'C (w piekarniku z funkcją termoobiegu do temperatury 200'C). Piec około 18-20 minut, do uzyskania pożądanego koloru i
chrupkości. Podczas pieczenia frytki przemieszać od czasu do czasu. Frytkownica: zamrożoną porcję frytek wrzucić do głębokiego oleju
podgrzanego uprzednio do temperatury 175'C. Smażyć około 4 minuty, do uzyskania właściwego koloru i chrupkości

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Frytki ziemniaczane karbowane, wstępnie podsmażone
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Produkt rozmrożony nie kwalifikuje się do ponownego zamrożenia. Przechowywanie: w
temp. -6C - 1 tydzień, w temp. -12C - 1 miesiąc, W temp. -18C do daty podanej na opakowaniu.

Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
541 kJ/ 129 Kcal
Tłuszcz
4,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
19 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
2,0 g
Sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniaki, olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie

Frosta - Roślinne burgery na bazie batatów z marchewką i cebulą 216 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: FRoSTA
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Piekarnik: Rozgrzej piekarnik do temperatury 230°C. Zamrożone burgery ułóż na blasze (możesz użyć
papieru do pieczenia). Piecz przez 15 minut (z włączonym termoobiegiem 14 minut). Od postaci zamrożonej. Smażyć w płytkim tłuszczu.
Patelnia: Na średniej wielkości patelni rozgrzej 100 ml oleju. Zamrożone burgery smaż na średnim ogniu przez 8-10 minut, od czasu do
czasu przewracając. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Roślinne burgery na bazie batatów z marchewką i cebulą, doprawione estragonem, podsmażane. Produkt
głęboko mrożony.
Marka: FRoSTA
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk z boku kartonika. Przechowywanie w domu:.

* (-6°C): 4 dni; ** (-12°C): 3 tygodnie; *** (-18°C): do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk z boku kartonika). Rozmrożonego
produktu ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
851 kJ / 203 kcal
Tłuszcz
9,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,5 g
Węglowodany
24 g
- w tym cukry
4,4 g
Białko
3,3 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: smażone bataty 28% (bataty, olej słonecznikowy), mąka z PSZENICY durum, ziemniaki, marchew 10%, cebula 10%, miazga
KOKOSOWA (KOKOS, woda), olej słonecznikowy, przecier pomidorowy, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, MUSZTARDA
(woda, nasiona GORCZYCY, ocet spirytusowy, sól, cukier, chili, kurkuma), sól, estragon 0,7%, sambal oelek (woda, koncentrat
pomidorowy, sól, papryka, ocet spirytusowy, chili, pieprz kajeński), sos SOJOWY (woda, SOJA, PSZENICA, sól), papryka mielona,
czarny pieprz, drożdże
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mix, FSC C125136,
Przygotowanie i stosowanie: Jak podać nasze burgery, Przygotuj je w bułce lub podaj zamiast porcji warzyw czy mięsa.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: burgery roślinne, 100% naturalnego smaku - bez wzmacniaczy smaku, bez barwników, bez aromatów

Frosta - Burgery roślinne. z kalafiora i brokuła 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Może zawierać,
MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: FRoSTA
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Piekarnik: Rozgrzej piekarnik do temperatury 230°C. Zamrożone burgery ułóż na blasze (możesz użyć
papieru do pieczenia). Piecz przez 15 minut (z włączonym termoobiegiem 14 minut). Od postaci zamrożonej. Smażyć w płytkim tłuszczu.
Patelnia: Na średniej wielkości patelni rozgrzej 100 ml oleju. Zamrożone burgery smaż na średnim ogniu przez 8-10 minut, od czasu do
czasu przewracając. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Roślinne burgery na bazie kalafiora i brokuła z soczewicą i pietruszką, podsmażane. Produkt głęboko
mrożony.
Marka: FRoSTA
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk z boku kartonika. Przechowywanie w domu:.
* (-6°C): 4 dni; ** (-12°C): 3 tygodnie; *** (-18°C): do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk z boku kartonika). Rozmrożonego
produktu ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
622 kJ / 148 kcal
Tłuszcz
5,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
18,9 g
- w tym cukry
1,9 g
Białko
4,5 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kalafior 20%, brokuły 20%, ziemniaki, mąka PSZENNA, mąka z PSZENICY durum, gotowana brązowa soczewica 6% (woda,
soczewica), olej słonecznikowy, cebula, pietruszka 2%, czerwona papryka, woda, skrobia ziemniaczana, sól, czosnek, imbir, czarny pieprz,
drożdże, gałka muszkatołowa
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mix, FSC C125136,
Przygotowanie i stosowanie: Jak podać nasze burgery, Przygotuj je w bułce lub podaj zamiast porcji warzyw czy mięsa.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: burgery roślinne, 100% naturalnego smaku - bez wzmacniaczy smaku, bez barwników, bez aromatów

Vobro - Bombonierka cherry rosses 98 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 142 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI

ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Vobro
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Cherry Roses

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Vobro
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol. Pomimo największych starań związanych z kontrolą jakości wiśnia może
zawierać pestkę.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze w 100 g produktu
energia
1813 kJ / 433 kcal
tłuszcz w tym
21 g
kwasy nasycone
13 g
węglowodany w tym59 g
cukry
57 g
błonnik
1,8 g
białko
3,9 g
sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada 63% (cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY (z SOI) i
E476, aromat), cukier, wiśnia w alkoholu 12,5% (wiśnia, alkohol etylowy 24%, woda), syrop glukozowy, alkohol etylowy 1%,
zagęszczony sok wiśniowy, substancja zagęszczająca: agar, aromat, stabilizator: inwertaza, Czekolada - masa KAKAOWA minimum 43%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pisaki do kolorowania z dwiema końcówkami 12 kolorów
Opis Produktu
Opis produktu: Średnia linia pisania, blokowana końcówka, wentylowana zatyczka zabezpieczająca, ślady pisaka na skórze są zmywalne w wodzie z mydłem,
ślady pisaka na materiale są zmywalne w praniu w temperaturze 35C przy użyciu detergentów, szeroka grubość końcówki.

Podmarka: School
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pisaki do kolorowania z dwiema końcówkami
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Zawiera drobne elementy; ryzyko uduszenia. Poniższe informacje mogą być w przyszłości użyteczne,
koniecznie zachować

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Sokołów -Mięso cielęce na bulion - produkt ważony, opak ok. 0.3kg
Opis Produktu
Opis produktu: Cielęcina. Wiek przy uboju poniżej 8 miesięcy

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać nie dłużej niż 24 godziny
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Niemcy (Podzielone w Polsce)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso cielęce z kością na bulion. Produkt pakowany próżniowo
Marka: Sokołów
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia

Miejsce hodowli: Holandia

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Holandia

Sokołów - Mięso cielece na pieczeń skin - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Cielęcina. Wiek przy uboju poniżej 8 miesięcy
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać nie dłużej niż 24 godziny
Uzytkowanie i przechowywanie: Należy spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Holandia (Podzielone w Polsce)

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso cielęce bez kości na pieczeń. Produkt pakowany próżniowo
Marka: Sokołów
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Holandia

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Holandia

Paclan - Rękaw do pieczenia XXL 5m x 35 cm
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 92 g
Opis produktu: Umożliwia beztłuszczowe pieczenie mięs oraz ryb, jednocześnie zapewniając potrawom odpowiedni poziom wilgoci i
dbając o to, by wszystkie wartości odżywcze pozostały w żywności, a nie uleciały w powietrze. Rękaw do pieczenia umożliwia
przyrządzenie aromatycznych potraw w prosty sposób, bez konieczności czyszczenia piekarnika po skończonym pieczeniu. Mięso lub
ryba wraz z przyprawami, warzywami lub owocami, dusi się we własnym sosie. Foliowy rękaw można przyciąć do dowolnej długości, w
zależności od tego, co akurat pieczemy. W zestawie żaroodporne klipsy do zamknięcia z obydwu stron. Wymiary: 5 m x 35 cm.
Marka standaryzowana: Paclan
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rękaw do pieczenia
Marka: Paclan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: Folia nie powinna przylegać do ścian piekarnika lub dotykać elementów grzejnych. Unikać
kontaktu z otwartym ogniem. Przy pieczeniu w kuchenkach mikrofalowych przestrzegać zaleceń producenta. Nie przekraczać temp. 220°C.
Chronić przed dziećmi.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Aby potrawa była bardziej chrupiąca otworzyć rękaw u góry przed zakończeniem pieczenia. 1. Odciąć
potrzebną długość rękawa, dodając po 10 cm z obu stron. 2. Umieścić potrawę wraz z dodatkami w środku rękawa, zamknąć klipsami oraz
przedziurawić igłą folię w kilku miejscach. 3. Całość umieścić w piekarniku lub kuchence mikrofalowej i piec przez wymagany czas.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z klipsami żaroodpornymi

Łowicz - Śmietanka tortowa UHT 36% 500ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 514 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Łowicz Śmietanka łowicka UHT tortowa 36% 500 g — za sprawą wysokiej zawartości tłuszczu, produkt doskonale
sprawdzi się w przygotowaniu wszelkiego typu deserów. Śmietanka OSM Łowicz ma wiele zastosowań kulinarnych. Połączona ze
świeżymi owocami przełamie ich kwasowość tworząc lekki, letni deser. Śmietanka tortowa z Łowicza posłuży także jako dodatek do zup,
przełamując ich gorycz lub ostrość. Doskonała do ubijania. Najlepiej ubija się schłodzona. Wysokiej klasy nabiał w Auchan — poznaj
produkty OSM z Łowicza. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu od pokoleń słynie z produkcji wyrobów mleczarskich. 100%
najlepszego mleka, całkowicie wolnego od składników GMO. Firma działa od 1906 roku, mogąc się pochwalić portfolio produktowym,
które liczy ponad 150 indeksów oraz obecnością na półkach w sklepach stacjonarnych, oraz w supermarketach internetowych w
kilkudziesięciu krajach świata.
Marka standaryzowana: Łowicz
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietanka łowicka UHT
Marka: Łowicz
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C. Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i
spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
1417 kJ/344 kcal
Tłuszcz
36 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone22 g
Węglowodany
3,0 g
w tym cukry
3,0 g
Białko
2,0 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: ŚMIETANKA, stabilizator: karagen, zawartość tłuszczu 36%
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C020428,
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Przed ubiciem schłodzić przez minimum 12 godzin.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sznycel z fileta z piersi kurczaka 500g
Opis Produktu
Opis produktu: Świeży, Klasa A

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania produkt przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny znajdujący się w opakowaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sznycel z fileta z piersi kurczaka
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cleanic - Patyczki higieniczne 200 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 94 g
Marka standaryzowana: Cleanic

Podmarka: Pure Effect
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowane w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Cleanic
Przechowywanie: Termin użycia: 5 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: główka - 100 % bawełna, patyczek - papier

Przechowywanie i stosowanie

Necafe Creme Sensazione - Kawa rozpuszczalna 200g.
Opis Produktu
Opis produktu: Nescafé Crema jest najpopularniejszą kawą w segmencie łagodnych kaw z pianką. To 100% naturalnej kawy rozpuszczalnej w postaci
delikatnego pudru powstałego z wyselekcjonowanych, średnio palonych ziaren Robusty pochodzących z rejonów Wietnamu oraz Indonezji. Wyróżnia ją
wyjątkowy smak kawy bez cienia goryczy oraz delikatna, aksamitna crema - kawowa pianka. Jej delikatny smak i wyjątkowy aromat tworzą idealne warunki
do prawdziwych, długich rozmów z bliskimi. Nescafé Crema to: . - łagodny smak oraz aksamitna, kremowa pianka. - 100% naturalnej kawy rozpuszczalnej w
postaci lekkiego pudru. - powstała ze średnio palonych ziaren Robusty pochodzących z okolic Wietnamu oraz Indonezji. - odpowiedzialnie uprawiane ziarna
kawy przy użyciu praktyk zrównoważonego rolnictwa. - stworzona w 100% z ziaren kawy pochodzących ze zrównoważonych upraw. - dostępna w słoikach 200
g, 100 g oraz torbie 75 g.

Marka standaryzowana: Nescafé
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa rozpuszczalna = 100% naturalnej kawy.
Marka: Nescafé
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej. Właścicielem znaku towarowego jest Société des Produits Nestlé S.A.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: Wsyp do kubka łyżeczkę kawy i zalej gorącą, ale nie wrzącą wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łagodny smak, aksamitna pianka

Grycan - Lody familijne Caffe Latte 1.1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 693 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki
ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Lody Grycan Caff? Latte w dużym, familijnym opakowaniu. Tworzone są wyłącznie z naturalnych składników z
dbałością o najdrobniejsze szczegóły, w oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do ich

produkcji użyto prawdziwego mleka i naturalnej kawy rozpuszczalnej. Dzięki temu możesz poczuć swój ulubiony, subtelny smak mlecznej
kawy o każdej porze dnia i roku - zawsze, kiedy Ty i Twoja rodzina macie ochotę na coś naprawdę pysznego. Wystarczy dla każdego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody kawowe
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
1075 kJ / 257 kcal
tłuszcz
15,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
9,6 g
węglowodany
25,2 g
w tym cukry
22,4 g
błonnik
0,7 g
białko
4,6 g
sól
0,16 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)
*) % referencyjna wartość spożycia.
13%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA kremówka, woda, cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy, tłuszcz kokosowy,
żółtka JAJ, naturalna kawa rozpuszczalna - 1%, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba
świętojańskiego, guma guar), sól
Pozostale informacje: Zawartość netto: 620 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, subtelność mlecznej kawy

Auchan - Woda demineralizowana 5 litrów

Opis Produktu
Opis produktu: Zastosowanie do: żelazek z nawilżaczem, chłodnic samochodowych, akumulatorów, farb wodorozcieńczalnych.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda demineralizowana
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda demineralizowana.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Wafelek z kremem kakaowym w czekoladzie 38g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY ARACHIDOWE i inne ORZECHY

Opis produktu: Wafelek przekładany kremem kakaowym w czekoladzie 38 g od marki Auchan. Połączenie aksamitnego nadzienia i
chrupiącego wafelka oblanego polewą czekoladową. Doskonała przekąska do pracy lub szkoły, wyśmienite towarzystwo dla aromatycznej
kawy. Za sprawą dodatku kakao wafelek nabiera wyrafinowanego, głębokiego smaku. Ulubiony przysmak dzieci i dorosłych. W awaryjnych
sytuacjach zaspokoi nagły głód i apetyt na słodkości. Niedrogi wafelek z nadzieniem oblany czekoladą poprawi humor. Każdy lubi od czasu
do czasu przekąsić coś kalorycznego i dodającego energii. Poznaj wszystkie smaki wafelków marki Auchan oraz inne przekąski. Spróbuj
wyśmienitych słodyczy z internetowego supermarketu. Odkryj tradycyjne smaki wafelków z nadzieniem:śmietankowym, kakaowym,
mlecznym, orzechowym i cytrynowym. Wafelki i inne słodkie przekąski w Auchan — słodka przyjemność w przystępnej cenie.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafelek przekładany kremem kakaowym 49,4% w czekoladzie
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2199 kJ/ 526 Kcal
Tłuszcz
29 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
58 g
- w tym cukry
40 g
Białko
6,6 g
Sól
0,21 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czekolada 30% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, emulgatory (LECYTYNY z SOI, polirycynooleinian
poliglicerolu), aromat], mąka PSZENNA, cukier, częściowo utwardzone tłuszcze roślinne (rzepakowy i palmowy), MLEKO pełne w
proszku, SERWATKA (z MLEKA) w proszku, KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu 2,5%, emulgator (LECYTYNY z SOI), olej
rzepakowy, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu), sól
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 44%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Wafelek z kremem orzechowym w czekoladzie 38g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać inne ORZECHY

Opis produktu: Wafelek przekładany kremem orzechowym w czekoladzie 38 g marki Auchan. Połączenie aksamitnego nadzienia z
orzeszkami arachidowymi i idealnie chrupiącego wafelka oblanego czekoladową polewą. Słodycz, która dosłownie rozpływa się w ustach.
Smakowita przekąska do biura lub szkoły oraz bezbłędne towarzystwo dla aromatycznej kawy. Ulubiona słodycz zarówno dzieci, jak i
dorosłych. W awaryjnych sytuacjach zaspokoi nagły przypływ głodu i apetyt na słodycze. Niedrogi wafelek z nadzieniem orzechowym
oblany poprawi humor w pochmurny dzień. Każdy lubi od czasu do czasu przekąsić coś słodkiego i niezdrowego. Poznaj wszystkie smaki
wafelków marki Auchan dostępne w sklepie online. Znajdziesz je również na półkach w naszych marketach. Wybierz spośród wafelków z
nadzieniem o smaku: śmietankowym, kakaowym, mlecznym, orzechowym i cytrynowym. Sklep ze słodyczami Auchan — wafelki w
czekoladzie w przystępnej cenie.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafelek przekładany kremem orzechowym 49,4% w czekoladzie
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2143 kJ/ 512 Kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,5 g
Węglowodany
58 g
- w tym cukry
39 g
Białko
9g
Sól
0,22 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czekolada 30% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, emulgatory (LECYTYNY z SOI, polirycynooleinian
poliglicerolu), aromat], mąka PSZENNA, cukier, ORZESZKI ARACHIDOWE prażone 12,7%, częściowo utwardzone tłuszcze roślinne
(rzepakowy i palmowy), SERWATKA (z MLEKA) w proszku, MLEKO odtłuszczone w proszku, skrobia, KAKAO o obniżonej
zawartości tłuszczu, emulgator (LECYTYNY z SOI), olej rzepakowy, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu), sól
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 44%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Marchew z groszkiem 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać SELER

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: W temp. -6C do 1 tygodnia, w -12C do 1 miesiąca, -18C do daty podanej na opakowaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Marchew z groszkiem - mieszanka warzyw
Marka: Auchan
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
194 kJ
Wartosc energetyczna kcal
46 kcal
Bialko g
2,6 g
Weglowodany g
3,9 g
W tym cukry g
2,6 g
Tluszcz g
0,3 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g0,08 g
Sol g
0,12 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: marchew 70%, groszek zielony 30%
Przygotowanie i stosowanie: W garnku rozpuść łyżkę masła, wsypać zawartość opakowania(bez rozmrażania), podlać niewielką ilością
wrzącej wody i dusić około 10 minut do miękkości warzyw. Przyprawić do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Fasolka szparagowa zielona, cięta 450g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SELER

Opis produktu: Produkt głęboko mrożony
Informacje dot stylu zycia: Chronić przed rozmrozeniem. Nie zamrażac powtórnie
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fasolka szparagowa zielona cięta
Marka: Auchan

Przechowywanie: W temperaturze -6C - 1 tydzień, w temperaturze -12C - 1 miesiąc. W temperaturze -18C do daty podanej na
opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ 129 kJ
Wartosc energetyczna kcal31 kcal
Bialko g
2,2 g
Weglowodany g
3,3 g
Tluszcz g
0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: strąki fasolki SZPARAGOWEJ zielonej cięte
Przygotowanie i stosowanie: Zawartość opakowania(bez rozmrażania) wsypać do garnka z wrzącą, osoloną wodą. Gotować do miękkości
warzyw, około 10 minut, odcedzić. Polać według uznania roztopionym masłem, zarumienioną bułką tartą lub innymi dodatkami.

Przechowywanie i stosowanie

Danone - Gratka deser o smaku truskawkowym 115g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Gratka
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt z Polski
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser o smaku truskawkowym z mlekiem i żywymi kulturami bakterii.
Marka: Gratka
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.

Wartości odżywcze

Wartość odżywcza 100 g

Energia
314 kJ / 74 kcal
Tłuszcz
1,0 g
w tym kwasy nasycone
0,6 g
Węglowodany
14,5 g
w tym cukry
12,6 g
Białko
1,8 g
Sól
0,06 g
Kubek zawiera 1 porcję równą 115 g.
Wartość odżywcza 115 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 361 kJ / 85 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone (33,9 %), SERWATKA odtworzona (z MLEKA), woda, cukier, ŚMIETANKA, skrobia
modyfikowana, żelatyna, żywe kultury bakterii, aromat, proszek truskawkowy, barwnik: karmin

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt z Polski

Celiko -Budyń o smaku śmietankowym. Bezglutenowy. bez dodatku cukru 40 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO, SOJĘ i ich produkty pochodne
Opis produktu: Budynie z tradycjami. Opakowanie wystarcza na przygotowanie 4 porcji budyniu po około 150 g
Informacje dot stylu zycia: Produkt bezglutenowy, bez dodatku cukru
Kraj pochodzenia: Wyprodukowanow w Polsce
Przygotowanie: Z 0,5 l zimnego mleka odlać 1/2 szklanki, wsypać zawartość opakowania i dobrze wymieszać. Do reszty mleka dodać 2
łyżki cukru (około 40 g) i zagotować. Do gotującego się mleka wlać rozprowadzony w mleku proszek, ciągle mieszając gotować jeszcze
przez chwilę. Do uprzednio wypłukanych zimną wodą salaterek wlać gotowy budyń i pozostawić do stężenia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Budyń o smaku śmietankowym w proszku, produkt bezglutenowy, bez dodatku cukru
Marka: Celiko

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1459 kJ/ 349 Kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
86,7 g
- w tym cukry
0g
Białko
0,3 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, aromat, barwnik (ryboflawina)

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Jabłka mix 4szt
Opis Produktu
Opis produktu: Kaliber: 70-80 mm, klasa I. Dobre, bo bez pozostałości pestycydów, produkcja kontrolowana, wyprodukowano w gospodarstwach
rodzinnych

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jabłka MIX

Marka: Pewni Dobrego

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Nimm2 - Owocowe lizaki wzbogacone witaminami 80 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 92 g
Opis produktu: Owocowe lizaki wzbogacone witaminami. pomarańcza-cytryna. jeżyna-czarna-porzeczka. wiśnia-malina. jabłko-limonka.

Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Owocowe lizaki wzbogacone witaminami
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1666 kJ/392 kcal
Tłuszcz
1,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,4 g
Węglowodany
92,5 g
w tym cukry
77,1 g
Białko
0,1 g
Sól
0,29 g
Zawartość witamin na 100 g
Witamina C
150,0 mg
Niacyna
41,4 mg
Witamina E
21,0 mg
Witamina B6
3,4 mg
Witamina B12
4,4 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, KOKOSOWY), kwas: kwas MLEKOWY, zagęszczone soki owocowe
0,9 %* (jabłko, limonka, wiśnia, malina, pomarańcza, cytryna, czarna porzeczka, jeżyna), regulator kwasowości: MLECZAN sodu, aromaty
naturalne, witamina C, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), emulgator: LECYTYNY (słonecznik), niacyna, naturalny aromat
pomarańczowy, naturalny aromat cytrynowy z innymi aromatami naturalnymi, witamina E, barwiący wyciąg z kurkumy, witamina B6,
witamina B12, *odpowiada 5 % soku owocowego

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy i witaminy, witaminy dla rodziny -> Witamina C, Niacyna, Witamina E, Witamina B6, Witamina B12

Stork - Śmiejżelki owocowo-jogurtowe 100g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 101 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Wesołe żelki z sokiem owocowym wzbogacone witaminami. W każdej torebce znajduje się wiele owocowych żelków w
różnych kształtach. Dzięki temu dzieci uwielbiają układać z nich wesołe ludziki. Mamy chętnie kupują Śmiejżelki, bo marka nimm2
gwarantuje wysoką jakość produktu. nimm2 Śmiejżelki. Łakocie i witaminy.
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki owocowe wzbogacone witaminami pokryte warstwą zawierająca odtłuszczony jogurt (40%).
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1415 kJ/333 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
75,7 g
w tym cukry
53,0 g
Białko
6,1 g
Sól
0,15 g
Zawartość witamin na 100 g
Niacyna
15,6 mg
Witamina E
10,3 mg
Kwas pantotenowy
7,4 mg
Witamina B6
1,5 mg

Biotyna

50 µg

Witamina B12

2,2 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, żelatyna, sok owocowy (5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), JOGURT
z odtłuszczonego MLEKA w proszku (2,1%), kwas (kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY), substancja żelująca: pektyna, aromaty,
hydrolizowane BIAŁKO MLEKA, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), witamina
B6, barwiący wyciąg z kurkumy, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli, biały i żółty)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy i witaminy, witaminy dla rodziny -> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy, Witamina B6, Biotyna,
Witamina B12

Auchan - Gołąbki w sosie pomidorowym 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SOJĘ, JAJA, MLEKO (łcznie z LAKTOZĄ), RYBY
Opis produktu: Gołąbki - farsz z ryżu i mięsa wieprzowego zawinięty w liście kapusty białej w sosie pomidorowym. zawartość gołąbków:
59%. produkt sterylizowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożycia po podgrzaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gołąbki w sosie pomidorowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze otoczenia
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone

na 100 g
295 kJ/ 70 Kcal
2,4 g
1,0 g

Węglowodany

7,5 g

- w tym cukry
2,5 g
Białko
3,9 g
Sól
0,90 g
%RWS* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 Kcal) %RWS* w 100 g produktu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kapusta biała 35%, woda, mięso wieprzowe 11%, ryż 10%, cebula smażona (cebula, tłuszcz wieprzowy), koncentrat
pomidorowy 2,8%, marchew, skrobia modyfikowana, sól, cukier, proszek pomidorowy, przyprawy, glukoza, warzywa suszone (marchew,
pietruszka, SELER), aromaty, ekstrakt drożdżowy, wzmacniacz smaku (5’-rybonukletydy disodowe), ekstrakty przypraw, mąka
PSZENNA, maltodekstryna.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pulpety w sosie pomidorowym 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), RYBY

Opis produktu: Zawartosć pulpetów: 35%. Produkt sterylizowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożycia po podgrzaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pulpety wieprzowo-wołowe w sosie pomidorowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze otoczenia
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone

na 100 g
385 kJ/ 92 Kcal
92 g
2,9 g

Węglowodany

1,1 g

- w tym cukry
8,8 g
Białko
2,0 g
Sól
6,9 g
RWS* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 Kcal) %RWS* w 100 g produktu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, mięso wieprzowe 17%, cebula smażona (cebula, tłuszcz wieprzowy), ryż, koncentrat pomidorowy 3%, marchew, kasza
manna z PSZENICY, skrobia modyfikowana, bułka tarta (zawiera PSZENICĘ, ŻYTO), mąka PSZENNA, izolat białka SOJOWEGO, sól,
aromaty, glukoza, meltodekstyna, przyprawy (zawiera SELER), cukier, mięso wołowe 0,6%, ekstrakty przypraw, wzmacniacz smaku (5’rybonukletydy disodowe), zioła, warzywa suszone (marchew, pasternak, pietruszka, por, cebula, SELER)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem w sosie pomidorowym 500 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, JAJA, RYBY

Opis produktu: Fasolka z kiełbasą i boczkiem w sosie pomidorowym
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożycia po podgrzaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze otoczenia
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone

na 100 g
465 kJ/ 111 Kcal
4,7 g
1,7 g

Węglowodany

9,1 g

- w tym cukry
1,0 g
Białko
6,5 g
Sól
1,1 g
RWS* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 Kcal) %RWS* w 100 g produktu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Fasola biała gotowana 40%, woda, kiełbasa 10% [mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, kasza manna z PSZENICY, sól, izolat
BIAŁKA SOJOWEGO, BŁONNIK PSZENNY BEZGLUTENOWY, BIAŁKA kolagenowe wieprzowe, przyprawy, maltodekstryna,
dekstroza, aromaty, EKSTRAKTY przypraw] boczek wędzony 10% [boczek wieprzowy, sól, izolat BIAŁKA SOJOWEGO, BŁONNIK
PSZENNY, EKSTRAKTY roślinne], koncentrat pomidorowy 2%, cebula smażona (cebula, tłuszcz wieprzowy), skrobia modyfikowana,
mąka PSZENNA, sól, cukier, aromaty (zawiera MLEKO, SOJĘ), glukoza, maltodekstryna, przyprawy (zawiera SELER), hydrolizat
BIAŁKA SOJOWEGO, EKSTRAKTY przypraw, proszek pomidorowy, wzmacniacz smaku (5’-RYBONUKLETYDY disodowe), zioła,
warzywa suszone (marchew, pasternak, pietruszka, por, cebula, SELER)
Pozostale informacje: Produkt sterylizowany

Przechowywanie i stosowanie

Listerine - Płyn do płukania jamy ustnej total care 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Stosowany dwa razy dziennie płyn do płukania jamy ustnej Listerine Total Care Teeth Protection - z olejkami eterycznymi, fluorkiem i
chlorkiem cynku poprawia higienę jamy ustnej i zapewnia kompleksową ochronę dzięki 6 korzyściom:. - Wzmacnia zęby dzięki zawartości fluorku. - Chroni
przed próchnicą. - Skutecznie usuwa bakterie, również w miejscach, gdzie nie dociera szczoteczka: pomiędzy zębami, na dziąsłach i na języku. - Zapobiega i
redukuje płytkę nazębną, główną przyczynę chorób dziąseł. - Utrzymuje zdrowe dziąsła. - Odświeża oddech aż do 24 godzin. Listerine ma działanie
przeciwbakteryjne - co potwierdzono w testach klinicznych. Równocześnie utrzymuje równowagę flory bakteryjnej jamy ustnej.

Marka standaryzowana: Listerine
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Listerine
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia. Nie połykać. W przypadku połknięcia należy skorzystać

z pomocy medycznej. Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników. W przypadku wystąpienia podrażnień w jamie
ustnej należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem dentystą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Alcohol, Sorbitol, Poloxamer 407, Benzoic Acid, Aroma, Zinc Chloride, Eucalyptol, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride,
Methyl Salicylate, Thymol, Menthol, Sodium Benzoate, Sucralose, CI 16035, CI 42090, Zawiera alkohol, Zawiera fluorek sodu (300 ppm
F?)
Przygotowanie i stosowanie: Otwieranie: ścisnąć nakrętkę i przekręcić. Zamykanie: przekręcić nakrętkę aż do zablokowania. Sposób
użycia: Stosować dwa razy dziennie. Dla optymalnej skuteczności działania stosować rano i wieczorem po szczotkowaniu zębów. Nalać do
kubka 20 ml (4 łyżeczki po 5 ml), płukać zęby i dziąsła przez 30 sekund, a następnie wypluć płyn.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kompleksowa ochrona dla mocniejszych zębów, 6 korzyści w 1: wzmacnia zęby, chroni przed próchnicą, usuwa bakterie, chroni
przed problemami dziąseł, redukuje płytkę nazębną, odświeża oddech

Pewni Dobrego - Pomidor malinowy 600g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre Bo... Bez pozostałości pestycydów. Produkcja kontrolowana. Wyprodukowano w gospodarstwach rodzinnych

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidor malinowy odmiana Tomimaru Muchoo
Marka: Pewni dobrego
Przechowywanie: Pomidory warto przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomidor

Przechowywanie i stosowanie

Pomidor - Malinowy luz - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Opis produktu: Klasa I

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidory malinowe

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cillit - Bang higiena spray 750 ml
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 850 g
Opis produktu: Dezynfekuje: umywalki, zlewozmywaki, kosze na śmieci i inne urządzenia: wanny, kabiny prysznicowe, muszle klozetowe, płytki ceramiczne,
powierzchnie chromowe, podłogi.
Marka standaryzowana: Cillit Bang

Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bang higiena
Marka: Cillit Bang
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Cilit Bang Wybielanie i Higiena - płyn. Ostrzeżenia. Uwaga. Zawiera podchloryn sodu. Działa drażniąco
na skórę. Działa drażniąco na oczy. Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady
lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po
użyciu. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. W przypadku połknięcia może powodować podrażnienie jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka. Pierwsza pomoc: W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia
skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Usunąć
poszkodowaną osobę na świeże powietrze. W PRZYPADKU NARAŻENIA INHALACYJNEGO: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca
narażenia na świeże powietrze. Zapewnić pomoc lekarską w przypadku silnych lub utrzymujących się niekorzystnych skutków dla
zdrowia. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania
do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. Nieużyty lub przeterminowany produkt należy utylizować w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.
UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu!.
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym pojemniku, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru, kompozycja zapachowa, substancja
dezynfekująca, substancja czynna: podchloryn sodu 26 g/kg
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Stosować ostrożnie, zawiera wybielacz. 1. Przekręć dyszę w pozycji ON. 2. Przed użyciem
zawsze sprawdź działanie produktu na mniej widocznej powierzchni 3. Przed zastosowaniem produktu pozwól, aby gorące powierzchnie
wystygły. 4. Trzymając butelkę w pozycji pionowej, spryskaj zabrudzoną powierzchnię z odległości minimum 10-15 cm. 5. W celu
usunięcia bakterii i grzybów pozostaw produkt na powierzchni przez 5 minut. 6. Wytrzyj za pomocą ściereczki lub gąbki. 7. Spłucz
dokładnie wodą pitną. Produkt gotowy do użycia. Uwaga: Unikać z kontaktu z: starą i zniszczoną powierzchnią, kolorowymi fugami, gumą,
płytkami nieglazurowanymi, farbowaną, lakierowaną i pozłacaną powierzchnią, podłogą drewnianą i laminowaną, tekstyliami i dywanami,
linoleum, tworzywami poliamidowymi i poliwęglanowymi.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: natychmiastowe działanie*, *zaczyna działać już po 20 sekundach!
Dodatkowe informacje: Dodatkowa informacja o składnikach: www.rbeuroinfo.com. www.happier-homes.com.

Venus - Maszynka venus 2 dla kobiet 4+2
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 52 g
Opis produktu: Maszynki jednorazowe dla kobiet Gillette Simply Venus 2 to sposób na skórę gładką jak u bogini. Ta maszynka
jednorazowa posiada 2 ostrza i pasek MoistureRich, który zapewnia gładkie, łatwe i satysfakcjonujące golenie.
Marka standaryzowana: Venus
Podmarka: Simply Venus 2
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Venus

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, Silica, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl HYDROXYHYDROCINNAMATE, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Tocopheryl Acetate, Tris(Di-T-Butyl)Phosphite, BHT, Glycol

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Maszynka jednorazowa dla kobiet z 2 ostrzami, Pasek MoistureRich dla lepszego poślizgu maszynki i wygody golenia, Rączka w
kształcie łzy pewnie leży w dłoni, gwarantując doskonałą kontrolę, Nie wymaga wymiany ostrzy – po prostu użyj i wyrzuć

Gorillas - Popcorn solony do mikrofali 90g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 100 g
Opis produktu: Wystarczy tylko chwila, by sięgnąć po małe przyjemności. Wcześniej jednak długo i starannie wyszukujemy
najdoskonalsze owoce, orzechy i ziarna wybierając je z najlepszych zbiorów na świecie. Dzięki temu Bakalland od lat słynie z jakości, a Ty
możesz rozkoszować się prawdziwym bogactwem naturalnych smaków!.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Odgrzać w kuchence mikrofalowej. 1. wyjmij z opakowania foliowego papierową torebkę i włóż do mikrofali napisem Up
do góry. 2. nasłuchuj odgłosów prażenia. 3. ostrożnie wyjmij gorącą torebkę, wstrząśnij i otwórz. Smacznego!. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kukurydza (popcorn) solona do przygotowania w kuchence mikrofalowej.
Marka: Bakalland
Oswiadczenia zywieniowe: naturalne bogactwo błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu na 100 g produktu
Wartość energetyczna
1694 kJ/405 kcal
Tłuszcz
16,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,4 g
Węglowodany
50,5 g
w tym cukry
1,2 g
Błonnik
8,7 g
Białko
8,5 g
Sól
2,44 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziamo KUKURYDZY 84 %, olej palmowy, sól 2,4 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: chrupiąca przyjemność, naturalne bogactwo błonnika pokarmowego, Dobra i polska firma

Gorillas - Popcorn maślany do mikrofali 90g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 100 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Wystarczy tylko chwila, by sięgnąć po małe przyjemności. Wcześniej jednak długo i starannie wyszukujemy
najdoskonalsze owoce, orzechy i ziarna wybierając je z najlepszych zbiorów na świecie. Dzięki temu Bakalland od lat słynie z jakości, a Ty
możesz rozkoszować się prawdziwym bogactwem naturalnych smaków!.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Odgrzać w kuchence mikrofalowej. 1. wyjmij z opakowania foliowego papierową torebkę i włóż do mikrofali napisem UP
do góry. 2. nasłuchuj odgłosów prażenia. 3. ostrożnie wyjmij gorącą torebkę, wstrząśnij i otwórz. Smacznego!. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kukurydza (popcorn) maślana do przygotowania w kuchence mikrofalowej.
Marka: Bakalland
Oswiadczenia zywieniowe: naturalne bogactwo błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu na 100 g produktu
Wartość energetyczna
1669 kJ/399 kcal
Tłuszcz
17,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,3 g
Węglowodany
48,8 g
w tym cukry
1,1 g
Błonnik
8,4 g
Białko
8,2 g
Sól
1,94 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziarno KUKURYDZY 83 %, olej palmowy, sól, koncentrat MASŁA 0,4 % (z MLEKA), naturalny aromat (zawiera MLEKO),
barwnik: karoteny

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: chrupiąca przyjemność, naturalne bogactwo błonnika pokarmowego

Twix - `Xtra baton 75g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 78 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, JĘCZMIEŃ - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać,
MLEKO - Zawiera, OWIES - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Dwa kruche ciastka polane ciągnącym karmelem, skąpane w mlecznej czekoladzie w wersji powiększonej. Wolisz lewy czy
jesteś fanem prawego. Spróbuj obu i wybierz swój.
Marka standaryzowana: Twix
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasteczka (25%) oblane karmelem (32%) i mleczną czekoladą (35%).
Marka: Twix
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
/100 g
Wartość energetyczna
2072 kJ
Wartość energetyczna
495 kcal
Tłuszcz
23.8 g
w tym kwasy nasycone
13.7 g
Węglowodany
65.1 g
w tym cukry
48.3 g
Białko
4.3 g
Sól
0.38 g
Rozmiar porcji: 37.5 g
/37.5 g (%*)
Ilość porcji w opakowaniu: 2
777 kJ (9%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 186 kcal (9%)

Zdrowie i styl życia

Skladniki: cukier, syrop glukozowy, mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w proszku,
miazga KAKAOWA, tłuszcz MLECZNY, LAKTOZA, SERWATKA w proszku (z MLEKA), emulgatory (LECYTYNA SOJOWA,
E442), sól, KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu, substancja spulchniająca (E500), naturalny EKSTRAKT z wanilii
Pozostale informacje: 37.5 g 777 kJ 186 kcal 9%*, 100 g: 2072 kJ / 495 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ołówek HB 3 sztuki
Opis Produktu
Opis produktu: Ołówek grafitowy HB jest niezbędny do łatwego użytkowania i nienagannej linii! Wykonane bez drewna ołówki są wyjątkowo odporne na
uderzenia i nie odpryskują w przypadku złamania. Średnio twardy ołówek HB zapewnia czystą i precyzyjną linię, którą łatwo się ściera.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zestaw ołówków grafitowych HB

Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 3 sztuki

Przechowywanie i stosowanie

Grycan - Sorbet cytryna 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 358 g

Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Gluten - Nie zawiera, Mleko - Może zawierać, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki
ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Sorbet z cytryn Grycan to orzeźwiający, mrożony deser tworzony z naturalnych składników z dbałością o najdrobniejsze
szczegóły, w oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do jego produkcji użyto ręcznie
selekcjonowanych i przygotowywanych, wyśmienitych świeżych cytryn. Zawartość owoców to aż 25% - teraz możesz poczuć ten
wyjątkowy, ożywczy smak o każdej porze dnia i roku - zawsze, kiedy masz ochotę na coś naprawdę pysznego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sorbet z cytryn
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
581 kJ / 137 kcal
tłuszcz
0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,1 g
węglowodany
32,8 g
w tym cukry
28,3 g
błonnik
0,9 g
białko
0,3 g
sól
0,0 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)
*) % referencyjnej wartości spożycia
7%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok z cytryn - 24%, cukier, substancja zagęszczająca (pektyna z jabłek), glukoza, ziemniaczany syrop glukozowy
Pozostale informacje: Zawartość netto: 340 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan

Grycan - Sorbet mango 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 359 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Mleko - Nie zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Sorbet z mango Grycan to orzeźwiający, mrożony deser tworzony z naturalnych składników z dbałością o najdrobniejsze
szczegóły, w oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do jego produkcji użyto ręcznie
selekcjonowanych i przygotowywanych, wyśmienitych owoców mango. Zawartość owoców to aż 40% - teraz możesz poczuć ten
wyjątkowy, świeży smak o każdej porze dnia i roku - zawsze, kiedy masz ochotę na coś naprawdę pysznego!. Odpowiedni dla wegan i
wegetarian.
Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sorbet z mango
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
w tym cukry
błonnik
białko
sól
Informacja dla diabetyków: 100 g produktu zawiera: WW = 3, WBT = 0

100 g produktu:
517 kJ / 122 kcal
0,2 g
0,1 g
29,0 g
27,7 g
1,3 g
0,3 g
0,0 g
%*)

Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 6%
*) % referencyjnej wartości spożycia
0%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mango - 38%, woda, substancja zagęszczająca (pektyny), cukier, glukoza, ziemniaczany syrop glukozowy, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)
Pozostale informacje: Zawartość netto: 340 g / 500 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, bez glutenu, bez laktozy

BackMit - Mak mielony 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 514 g
Zalecenia dla alergikow: Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać
Opis produktu: BackMit Mak mielony produkuje się tylko i wyłącznie z surowców najwyższej jakości. Opakowanie z folii metalizowanej
chroni dodatkowo przed światłem gwarantując dłuższy okres przydatności do spożycia. BackMit Mak mielony oszczędza nowoczesnej
gospodyni czas i uzupełnia wspaniale jej indywidualne przepisy.
Marka standaryzowana: BackMit
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mak niebieski mielony sterylizowany
Marka: BackMit
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2140 kJ/515 kcal
Tłuszcz
37 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,6 g
Węglowodany
22 g
w tym cukry
4,3 g

Błonnik
Białko
Sól

5g
21 g
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mak niebieski

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gotowy do użycia!, tylko najwyższej jakości, bez dodatków, gotowy do użycia po dodaniu gorącego mleka

Auchan - Długopisy neonowe 10 kolorów zestaw
Opis Produktu
Opis produktu: Zmieniaj kolory notatek dzięki temu zestawowi 10 długopisów! Zestaw zawiera: 10 pisaków żelowych neonowych w
różnych kolorach. Grubość końcówki do pisania to 1,0 mm.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Długopisy neonowe 10 kolorów - zestaw
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Dilmah - Herbata Earl grey ekspresowa 20 torebek
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 62 g

Marka standaryzowana: Dilmah
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Sri Lanka. Zebrano i zapakowano: Republika Sri Lanka (Cejlon).
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Sri Lanka, Zapakowano w - Sri Lanka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Earl Grey - cejlońska czarna herbata z aromatem bergamoty.
Marka: Dilmah
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czarna herbata cejlońska (liść BOPF), aromat bergamoty (6.0%)
Pozostale informacje: Masa netto 30 g (20 x 1.5 g),

Przechowywanie i stosowanie

Dilmah - Herbata mango i truskawka 20 torebek
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 62 g

Marka standaryzowana: Dilmah
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Sri Lanka. Zebrano i zapakowano: Republika Sri Lanka (Cejlon).
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Sri Lanka, Zapakowano w - Sri Lanka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cejlońska czarna herbata z aromatem mango i truskawki.
Marka: Dilmah
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czarna herbata cejlońska (liść BOPF), aromat truskawki (4.0%), aromat mango (2.0%)
Pozostale informacje: Masa netto 30 g (20 x 1.5 g),

Przechowywanie i stosowanie

Foxy - Ręczniki papierowe Mega - długie 2 rolki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 449 g

Opis produktu: Ręcznik kuchenny 100% dziewiczej celulozy, 2 warstwy, 2 rolki. Foxy mega. Mega-Długie rolki. Dwie rolki ręcznika Foxy
Mega odpowiadają 4 rolkom standardowego ręcznika. Oryginalna, włoska dekoracja. Bardzo chłonny, bardzo wytrzymały. Połączenie
najlepszych gatunków czystej celulozy z nowoczesną technologią przetwarzania sprawia, że ręcznik zachowuje idealną równowagę
pomiędzy chłonnością a wytrzymałością. Superchłonna struktura. Specjalnie zaprojektowana struktura papieru powoduje, że woda
wchłaniana jest równomiernie. Niewybielany chlorem. Bezpieczny w kontakcie z żywnością. Testowany do kontaktu z żywnością.
Marka standaryzowana: Foxy
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ręcznik kuchenny
Marka: Foxy
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czysta celuloza
Pozostale informacje: Produkt posiada atest PZH,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: podwójna długość większa wygoda!, warstwy 2

Lactacyd - Płyn do higieny intymnej z dozownikiem 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 240 g
Opis produktu: Żel do higieny intymnej o właściwościach odświeżających i dezodorujących, odpowiedni dla kobiet aktywnych fizycznie.
Żel do higieny intymnej Lactacyd Fresh powstał w odpowiedzi na potrzeby kobiet prowadzących aktywny styl życia uprawiających sport
regularnie. Jego formuła została tak opracowana, aby kosmetyk działał wielokierunkowo: łagodnie mył okolice intymne, zapewniał
długotrwałe uczucie czystości i świeżości, zapobiegał powstawaniu przykrych zapachów oraz ułatwiał codzienną pielęgnację. Produkt
Lactacyd Fresh zawiera składniki, które dają przyjemne uczucie delikatnego chłodu, a także zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnej woni:
kompleks Deo Active® i mentol. Preparat pomaga kobietom zadbać o ich zdrowie intymne, ponieważ zawiera naturalny kwas L-mlekowy,
który sprzyja utrzymaniu prawidłowej mikroflory i naturalnej równowagi pH okolic intymnych. Formuła kosmetyku pozbawiona jest
dodatku mydła. Żel Lactacyd o właściwościach odświeżających jest odpowiedni do codziennego używania. Kosmetyk przebadany
dermatologicznie. Działanie żelu do higieny intymnej Lactacyd Fresh:. - chroni okolice intymne poprzez utrzymanie prawidłowego pH. zapewnia uczucie czystości i świeżości, - zapewnia codzienną pielęgnację stref intymnych, - daje delikatne uczucie chłodu, - przeznaczony
do codziennego stosowania.
Marka standaryzowana: Lactacyd
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lactacyd
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ostrzeżenia:. Należy zaprzestać stosowania płynu w momencie, gdy pojawią się pierwsze objawy
reakcji alergicznej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Magnesium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Chloride, PEG-120
Methyl Glucose Dioleate, Triethyl Citrate, Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-55 Propylene Glycol Oleate, Propylene Glycol, Sodium
Benzoate, Glyceryl Laurate, Menthol, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Tocopheryl Acetate, Glycerin, Tocopherol
Przygotowanie i stosowanie: Jak stosować, Niewielką ilość żelu wycisnąć za pomocą pompki i nabrać na dłonie. Spienić. Umyć okolice
intymne, a następnie dokładnie spłukać. Produkt przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ochrona i odświeżenie, chroni przed nieprzyjemnym zapachem i pomaga utrzymać równowagę pH, dla osób aktywnych,
wzbogacony o kompleks Duo Active, testowany dermatologicznie, nr 1 w Polsce i na świecie, zawiera naturalny kwas mlekowy

Auchan - Warzywa na patelnie z brokułami 450g
Opis Produktu
Opis produktu: Warzywny lekki posiłek!
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony. Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Zawartość torebki bez rozmrażania wsypać na niewielką ilość rozgrzanego tłuszczu. Smażyć około 10 minut pod
przykryciem do miękkości warzyw. Pod koniec smażenia przyprawić do smaku. Podawać na gorąco jako samodzielny posiłek lub jako
dodatek do drugiego dania.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Warzywa na patelnie z brokułami
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Zamrażalnik -6C (1tyg), -12C (miesiąc), -18C(patrz nadruk z boku opakowania). Chronić przed rozmrożeniem, nie
zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
181 kJ/ 43 Kcal
Tłuszcz
0,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
6,0 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
1,7 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: marchew plastry, brokuły 20%, ziemniak plastry, fasola SZPARAGOWA zielona cięta,
cebula kostka, papryka kostka, kukurydza ziarno, groszek zielony

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Warzywa na patelnię z cukinią 450g
Opis Produktu
Opis produktu: Warzywny lekki posiłek!

Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony. Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Zawartość torebki bez rozmrażania wsypać na niewielką ilość rozgrzanego tłuszczu. Smażyć około 10 minut pod
przykryciem do miękkości warzyw. Pod koniec smażenia przyprawić do smaku. Podawać na gorąco jako samodzielny posiłek lub jako
dodatek do drugiego dania.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Warzywa na patelnię z cukinią
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Zamrażalnik -6C (1tyg), -12C (miesiąc), -18C(patrz nadruk z boku opakowania). Chronić przed rozmrożeniem, nie
zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
138 kJ/ 33 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
5,6 g
- w tym cukry
2,4 g
Białko
0,8 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: cukinia plastry 30%, marchew plastry, fasolka szparagowa zielona cięta, cebula kostka,
papryka kostka, kukurydza ziarno.

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego- Jogurt naturalny bez laktozy 200 g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre Bo… Mleko pochodzące z rodzinnych gospodarstw z Żuław i okolic. Od krów z gospodarstw z wypasem pastwiskowym

Informacje dot stylu zycia: Bez laktozy (zawartość laktozy: <0,01g/100g)
Pochodzenie: Produt Polski
Warunki przechowywania: Spożyć bezpośrednio po otwarciu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny bez laktozy (zawartość laktozy: <0,01g/100g)
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
242 kJ/ 58 Kcal
Tłuszcz
2,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,7 g
Węglowodany
4,8 g
- w tym cukry
4,8 g
Białko
4g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO (pochodzenie Polska), odtłuszczone MLEKO w proszku, BIAŁKA MLEKA, żywe kultury bakterii
JOGURTOWYCH (Streptococcus themophilus, Lactobacillus delbruecki subsp. Bulgaricus)

Przechowywanie i stosowanie

Proste Historie - Kartofle ze skórką grubo ciosane. Podsmażone 600 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera

Opis produktu: Dlaczego zostawiliśmy skórkę? Odpowiedź jest krótka: bo kryje w sobie wiele dobrego! A delikatny miąższ kartofli,
chrupiąca skórka i aromatyczne przyprawy to połączenie, któremu trudno się oprzeć... Proste połączenia są najsmaczniejsze.
Marka standaryzowana: Proste Historie
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Przed przyrządzeniem kartofli grubo ciosanych wyjmij z opakowania saszetkę z
przyprawami. . W piekarniku:. Porcję zamrożonych kartofli rozłóż na blasze piekarnika podgrzanego uprzednio do temperatury 220°C (z
funkcją termoobiegu 200°C). Piecz 15-20 minut, do momentu uzyskania właściwej chrupkości i koloru. W czasie pieczenia kartofle
kilkakrotnie przemieszaj. . W głębokim oleju:. Porcję zamrożonych kartofli wrzuć na głęboki olej podgrzany uprzednio do temperatury
175°C. Smaż około 4 minut, do momentu uzyskania właściwej chrupkości i koloru. . Na patelni:. Na patelni mocno rozgrzej cienką warstwę
oleju i rozłóż na płasko porcję zamrożonych kartofli. Smaż około 8-12 minut, do momentu uzyskania właściwej chrupkości i koloru, od
czasu do czasu je obracając. . . Przygotowane kartofle posyp według uznania przyprawą z saszetki dołączonej do opakowania. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kartofle ze skórką grubo ciosane. Ziemniaki krojone, blanszowane, podsmażone, z mieszanką
przyprawową w saszetce. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
524 kJ / 125 kcal
Tłuszcz
3,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,4 g
Węglowodany
18 g
w tym cukry
0,5 g
Białko
2,5 g
Sól
0,25 g
Opakowanie 600 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.
w porcji 200 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1048 kJ / 250 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki (93%), olej słonecznikowy, mieszanka przyprawowa w saszetce (0,8%): przyprawy i warzywa suszone w
zmiennych proporcjach (kolendra, papryka słodka, majeranek, czosnek, cebula, koper, cząber, pieprz czarny, kminek), sól
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-097-008, Produkt certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i
na Diecie Bezglutenowej. Dbaj o naturę!, Wrzuć do żółtego pojemnika,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% polskich ziemniaków, przyprawa do kartofli w saszetce, polskie smaki, produkt bezglutenowy
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Huzar - Miód pszczeli nektarowy. wielokwiatowy. ekologiczny 220 g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Miód Rumuński

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miód pszczeli nektarowy, wielokwiatowy, ekologiczny
Marka: Huzar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1420 kJ/ 339 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
83 g
- w tym cukry
76 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bracia Sadownicy-Napój musujący jabłkowy z pomaran. 275 ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 502 g
Marka standaryzowana: Bracia Sadownicy

Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój lekko gazowany na bazie soku tłoczonego z jabłek i pomarańczy. Wzbogacony w witaminę C.
Pasteryzowany.
Marka: Bracia Sadownicy
Oswiadczenia zywieniowe: bez dodatku cukru - zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie: Smak i barwa zależy od odmiany owoców. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem. Po
otwarciu przechowuj w lodówce i wypij do 48 godzin. Jeśli zdążysz to zrobić wcześniej, nie wpadaj w panikę. Nam się to zdarza bardzo
często.
Wartości odżywcze Średnia wartość odżywcza w 100 ml napoju
wartość energetyczna 116 kJ/ 27 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
6,5 g
w tym cukry
5,8 g
białko
0g
sól
0g
witamina C
6 mg / 7,5%*

Zdrowie i styl życia

Skladniki: soki tłoczone 60% (z jabłek 47%, z pomarańczy 13%), woda, DWUTLENEK węgla, witamina C
Przygotowanie i stosowanie: Napój z bąbelkami. Wymieszaj, ale nie wstrząsaj. Najlepiej smakuje schłodzony w temperaturze 2-8 stopni
C.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% natury, tylko tłoczone jabłko i pomarańcza, woda z bąbelkami, na bazie świeżo tłoczonego soku, bez dodatku cukru - zawiera
naturalnie występujące cukry, z sadów przyjaznych pszczołom

Ludwik - Tabletki do zmywarki All in One, 30 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 614 g
Logotypy stron trzecich cd: ISO 9001 - Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
Opis produktu: Czy wiesz, że tabletki Ludwik nie zawierają fosforanów. Oddajemy w Twoje ręce innowacyjne bezfosforanowe tabletki do
zmywarek marki Ludwik. Nowoczesna formuła zapewnia wysoką skuteczność mycia, dzięki której naczynia po umyciu są czyste i lśniące.
Tabletki Ludwik nie zawierają fosforanów. Dzięki temu są bardziej przyjazne dla środowiska, w którym żyje Twoja Rodzina. Enzymy
aktywne już w 30°C - skuteczna formuła pozwalająca myć naczynia w niskich temperaturach = oszczędność energii i pieniędzy. .
Czyszczenie - wysoka skuteczność mycia jest osiągana dzięki specjalnej kombinacji środków alkalicznych i odpowiednio dobranych
proporcji enzymów, które usuwają trudne zabrudzenia: tłuszcze, przypalone plamy, jajka. Aktywny tlen wspomaga usuwanie zabrudzeń z
herbaty i kawy. Zmiękczanie wody - funkcja ta pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie składników myjących i zapobiega tworzeniu
się kamienia. Nabłyszczanie - odpowiednio dobrany skład sprawia, że naczynia lśnią krystalicznym blaskiem. Ochrona zmywarki - funkcja
soli chroni zmywarkę przed osadzaniem się kamienia, zapewniając jej sprawne działanie. Ochrona szkła - zawarte składniki mineralne
chronią szkło przed korozją oraz zapobiegają jego matowieniu. Ochrona stali nierdzewnej - specjalny inhibitor chroni sztućce przed korozją.
Marka standaryzowana: Ludwik
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ultimate Power
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tabletki do zmywarek
Marka: Ludwik
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ludwik All in one tabletki do zmywarek. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po
użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod

opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. Zawiera subtylizynę. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% związki wybielające na bazie tlenu, 5-15% polikarboksylany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5%
fosfoniany, enzymy, kompozycja zapachowa (Limonene)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób stosowania: Włożyć naczynia do zmywarki zgodnie z instrukcją producenta zmywarki. Usunąć folię
ochronną tabletki. Umieścić tabletkę w dozowniku i zamknąć zmywarkę. Ludwik All in one tabletki do zmywarek działają skutecznie w
miękkiej, średnio twardej i twardej wodze do 17 dH/30 fH. W przypadku bardzo twardej wody ponad 17 dH/30 fH polecamy dodatkowe
zastosowanie Ludwik płynu nabłyszczającego do zmywarek oraz Ludwik soli ochronnej do zmywarek. Produkt nie jest rekomendowany do
krótkich cykli. Jeżeli tabletka nie rozpuszcza się całkowicie, zaleca się umieszczenie jej na dnie zmywarki. Dozowanie: 1 tabletka / 1 cykl
zmywania - niezależnie od stopnia zabrudzenia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez fosforanów, enzymy aktywne już w 30°C, oszczędność wody i energii w trosce o środowisko
Dodatkowe informacje: Porady dotyczące oszczędzania wody, energii, emisji CO2 i pieniędzy. Usuwaj resztki zamiast korzystać z
programu płukania wstępnego. Napełniaj zmywarkę do maksimum. Ustawiaj temperaturę zmywania 50°C lub niższą. www.cleanright.eu.

Pewni Dobrego - Olej rzepakowy 1L
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre bo... Tłoczony bez ekstrakcji chemicznej. 100% z polskiego rzepaku. Nasiona rzepaku bez GMO. Idealny do
smażenia, pieczenia, gotowania i sałatek. Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega 3
Informacje dot stylu zycia: Nasiona rzepaku bez GMO
Pochodzenie: Produkt Polski
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rafinowany olej rzepakowy
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze

w 100 g (=110 ml)

Wartość energetyczna

3700 kJ/ 900 Kcal

Tłuszcz
100 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
6,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone
65 g
- w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone
28 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Sól
0g
Witamina E
27 mg
Kwasy tłuszczowe - Omega 3 (kwas alfa - linolenowy) 8,5 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ogórki konserwowe 860g.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 14 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórki konserwowe. Produkt pasteryzowany

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
130 kJ/ 31 Kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
6,5 g

- w tym cukry
Białko
Sól

4,4 g
0,7 g
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, koper, GORCZYCA biała, cebula, czosnek, ziele angielskie, marchew, pieprz
czarny, papryka czerwona

Przechowywanie i stosowanie

Blue Dragon - Papier ryżowy Tajlandia 12listków 134g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 142 g

Opis produktu: Oryginalny papier ryżowy używany w kuchni wietnamskiej, doskonały do przygotowania sajgonek z dowolnie
wybranymi warzywami, mięsem lub owocami morza.
Marka standaryzowana: Blue Dragon
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Wietnamie.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papier ryżowy
Marka: Blue Dragon
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Produkt raz otwarty, przechowywać w szczelnym opakowaniu i zużyć
w ciągu 30 dni.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna:
1430 kJ/337 kcal
Tłuszcz:
0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:<0,1 g
Węglowodany:
77,4 g

w tym cukry:
Błonnik
Białko
Sól

2,7 g
<0,1 g
5,8 g
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ryżowa (67%), mąka z tapioki, woda, sól
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania: 1. Umieść arkusz papieru ryżowego w gorącej wodzie aż zmięknie i stanie się giętki
(ok. 10-15 sekund). 2. Wyjmij arkusz z wody i osusz go na wilgotnej ściereczce. 3 Umieść nadzienie na środku arkusza. 4. Zawiń do góry
boki i dół arkusza. 5. Zawiń całość, aby stworzyć zgrabny kształt rolki.

Przechowywanie i stosowanie

Klarma - Gouda plastry BIO 125g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 142 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Unbranded
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Pochodzenie mleka: Łotwa.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny ser półtwardy, 50% tłuszczu w suchej masie.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2°C/+6°C.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1511 kJ/ 361 kcal
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g

Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól

0g
0g
23 g
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO* KROWIE, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii MLEKOWYCH, podpuszczka, * z
kontrolowanych gospodarstw ekologicznych
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - LV-BIO-01, Rolnictwo UE, Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Klarma - Maasdam plastry BIO 125g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 136 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Unbranded
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Pochodzenie mleka: Łotwa.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny ser półtwardy dojrzewający, 45% tłuszczu w suchej masie.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2°C/+6°C.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1455 kJ/ 350 kcal
Tłuszcz
26 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g

Białko
Sól

27 g
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO* KROWIE, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii MLEKOWYCH, podpuszczka, * z
kontrolowanych gospodarstw ekologicznych
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - LV-BIO-01, Rolnictwo UE, Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Klarma - Cheddar plastry BIO 125g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 134 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Unbranded
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Pochodzenie mleka: Łotwa.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny ser półtwardy, 50% tłuszczu w suchej masie.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2°C/+6°C.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1455 kJ/ 350 kcal
Tłuszcz
29 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
23 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO* KROWIE, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii MLEKOWYCH, podpuszczka, * z
kontrolowanych gospodarstw ekologicznych
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - LV-BIO-01, Rolnictwo UE, Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Wegenation - Ser wegański o smaku Goudy 125g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 138 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Opis produktu: Produkt bezglutenowy. Bez GMO. Bez konserwantów.
Marka standaryzowana: Veganation
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Grecji. Pokrojono i zapakowano na Łotwie.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 4
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Grecja, Zapakowano w - Łotwa

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt wegański o smaku Goudy, plastry.
Marka: Veganation
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2°C/+4°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć jak najszybciej.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna:
1225 kJ/ 295 kcal
Tłuszcz
23 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone21 g
Węglowodany
22 g
w tym cukry
0,03 g

Białko

0g

Sól

2,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, 23% olej roślinny (olej KOKOSOWY), skrobia modyfikowana, sól, aromat Goudy, barwnik: karoteny
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Idealne do kanapek, przekąsek, tostów oraz pizzy.

Przechowywanie i stosowanie

Wegenation - Ser wegański o smaku wędzonej Goudy 125g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 134 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Opis produktu: Produkt bezglutenowy. Bez GMO. Bez konserwantów.
Marka standaryzowana: Veganation
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Grecji. Pokrojono i zapakowano na Łotwie.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 4
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Grecja, Zapakowano w - Łotwa

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt wegański o smaku wędzonej Goudy, plastry.
Marka: Veganation
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2°C/+4°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć jak najszybciej.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna:
1225 kJ/ 295 kcal
Tłuszcz
23 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone21 g

Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól

22 g
0,03 g
0g
2,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, 23% olej roślinny (olej KOKOSOWY), skrobia modyfikowana, sól, aromat wędzonej Goudy, barwnik: karoteny
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Idealne do kanapek, przekąsek, tostów oraz pizzy.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Śliwka w czekoladzie 180 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, nasiona SEZAMU, DWUTLENEK SIARKI, MLEKO łącznie z LAKTOZĄ, ORZESZKI
ARACHIDOWE, ORZECHY

Opis produktu: Czekoladowa rozkosz!
Informacje dot stylu zycia: Bez oleju palmowego
Pochodzenie: Podstawowy składnik: śliwka suszona pochodzi z UE i spoza UE
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śliwka kandyzowana w czekoladzie
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo największych starań związanych z kontrolą jakości, wyrób może zawierać pastki lub ich
cząstki
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1414 kJ/ 336 Kcal
Tłuszcz
9,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,6 g

Węglowodany

57 g

- w tym cukry
Białko
Sól

43 g
3,1 g
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Śliwka kandyzowana 70% [śliwka, cukier, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja KONSERWUJĄCA (sorbinian
potasu)], czekolada 30% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, emulgatory (LECYTYNY z SOI, E476), aromat]
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 45%

Przechowywanie i stosowanie

Bielenda - 2-fazowy płyn do demakijazu oczu 140 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 160 g

Logotypy stron trzecich cd: ISO 9001, ISO 14001
Opis produktu: Bez alergenów. Bezpieczny dla osób noszących szkła kontaktowe. Łagodny, niezwykle delikatny, a równocześnie
wyjątkowo skuteczny płyn do demakijażu nawet bardzo wrażliwych oczu. Dzięki specjalnej 2-fazowej formule szybko i skutecznie usuwa
również makijaż wodoodporny. Jednocześnie pielęgnuje i koi cienką i delikatną skórę wokół oczu, nawilża ją, zapobiega wysuszeniu.
Łagodzi podrażnienia. Nie pozostawia tłustej warstwy. Testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Bielenda
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Polska
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 2-fazowy płyn do demakijazu oczu
Marka: Bielenda
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temp. pokojowej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Isohexadecane, Glycerin, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Arginine PCA, Elaeis Guineensis
(Palm) Oil, Sodium Chloride, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Disodium EDTA, Methylparaben, DMDM Hydantoin, Cl 42090 (Acid Blue
9), Cl 19140 (Acid Yellow 23)
Pozostale informacje: 125 ml + 15 ml gratis,
Przygotowanie i stosowanie: Stosowanie: wstrząsnąć do uzyskania jednolitej konsystencji, zwilżyć wacik płynem i delikatnie zmyć
makijaż oczu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: +15 ml gratis, oczy wrażliwe, oczyszcza i nawilża, arginina, olej palmowy, olej kokosowy

Jana - Twaróg solankowy wędzony 275 g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Ser twarogowy solankowy wędzony
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg solankowy wędzony
Marka: Jana
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
901 kJ/ 217 kcal
Tłuszcz
17 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
3g
- w tym cukry
3g
Białko
13 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól (1,5%), kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ (zawiera LAKTOZĘ z MLEKA)

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego Auchan-Filet z łososia jurajskiego w pom. 170g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), ZBOŻA (zawierające GLUTEN) oraz JAJA

Opis produktu: Dobre Bo... Z hodowli proekologicznych. Z hodowli bez antybiotyków
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa rybna sterylizowana
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z łososia jurajskiego w sosie pomidorowym
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ości są usuwane w procesie produkcji jednak istnieje możliwość ich pozostałości
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 4'C do 25'C w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
648 kJ/ 156 Kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g
Węglowodany
3,3 g
- w tym cukry
3,3 g
Białko
12 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Filet z ŁOSOSIA atlantyckiego bez skóry (60% przed sterylizacją) (Salmo salar, wychodowane w Polsce), sos pomidorowy

(40% przed sterylizacją) (woda, koncentrat pomidorowy 9%, cukier, olej rzepakowy, sól, ocet spirytusowy, MUSZTARDA [woda,
GORCZYCA, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy], modyfikowana skrobia kukurydziana, przyprawy [zawierają SELER], regulator
kwasowości [kwas cytrynowy], koncentrat papryki)

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego Auchan-Filet z lososia jurajsk. w oliwie 170g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), ZBOŻA (zawierające GLUTEN), SELER oraz JAJA

Opis produktu: Dobre Bo... Z hodowli proekologicznych. Z hodowli bez antybiotyków
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa rybna sterylizowana
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z łososia jurajskiego w oleju z dodatkiem oliwy
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ości są usuwane w procesie produkcji jednak istnieje możliwość ich pozostałości
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 4'C do 25'C w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1982 kJ/ 480 Kcal
Tłuszcz
48 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,4 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
12 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Filet z ŁOSOSIA atlantyckiego bez skóry 50% (Salmo salar, wyhodowane w Polsce), olej rzepakowy, oliwa z oliwek 13%, sól

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego-Filet z łososia jurajskiego w zal. Cytryn.170g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), ZBOŻA (zawierające GLUTEN), SELER oraz JAJA

Opis produktu: Dobre Bo... Z hodowli proekologicznych. Z hodowli bez antybiotyków
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa rybna sterylizowana
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z łososia jurajskiego w zalewie cytrynowej
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ości są usuwane w procesie produkcji jednak istnieje możliwość ich pozostałości
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 4'C do 25'C w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
490 kJ/ 118 Kcal
Tłuszcz
7,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
1,3 g
- w tym cukry
1,3 g
Białko
11 g
Sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Filet z ŁOSOSIA atlantyckiego bez skóry 50% (Salmo salar, wychodowane w Polsce), woda, sok z cytryny 1,7%, sól, cukier,
biały ocet winny, skrobia ryżowa, suszona natka pietruszki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Fasolka po meksykańsku 500g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, RYBY, SOJĘ, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), GORCZYCĘ, DWUTLENEK SIARKI i
SIARCZYNY

Rozszerzona nazwa produktu: Fasola z mięsem wieprzowym w sosie warzywnym z dodatkiem chili. Produkt sterylizowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożycia po podgrzaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fasolka po meksykańsku
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
334 kJ/ 80 Kcal
Tłuszcz
2,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
8,3 g
- w tym cukry
3,6 g
Białko
5,5 g
Sól
0,98 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, fasola czerwona gotowana 19%, mięso wieprzowe smażone 7% (mięso wieprzowe, olej rzepakowy), koncentrat
pomidorowy 6%, KUKURYDZA 5%, marchew 4%, papryka czerwona 4%, cebula 2%, skrobia modyfikowana kukurydziana, cukier,
EKSTRAKTY przypraw, sól, glukoza, przyprawy (zawierają SELER), mąka PSZENNA, chili 0,07%

Przechowywanie i stosowanie

Bobovita - Kaszka manna 3 owoce 180 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Nie zawiera, Pszenica - Zawiera

Opis produktu: 1000 pierwszych dni. 1000 pierwszych dni życia to wyjątkowy czas, w którym przez odpowiedni sposób żywienia
możesz pozytywnie wpływać na zdrowie teraz i w przyszłości. Zadbaj o zdrowie i rozwój dziecka, zapewniając mu urozmaiconą i
zbilansowaną dietę, złożoną z najwyższej jakości produktów odpowiednich do wieku i potrzeb. nasza obietnica... Nasze kaszki BoboVita
odpowiadają na szczególne potrzeby żywieniowe Twojego dziecka. Pomagają wspierać prawidłowy rozwój i układ odpornościowy!.
Kaszka manna 3 owoce została starannie skomponowana tak, by zawierała to, co dobre dla Twojego dziecka:. zboża, pszenica - ważny
składnik zbilansowanego jadłospisu + owoce, pyszny smak truskawek, bananów i brzoskwiń. Źródło kluczowych witamin i składników
mineralnych. Jod dla wsparcia rozwoju poznawczego. Żelazo i Wit. C dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Wapń i
Wit. D dla prawidłowego rozwoju kości. Czy wiesz, że... Normy jakości i bezpieczeństwa wobec naszych zbóż są nawet do 1000 razy
bardziej surowe niż dla zbóż dla dorosłych.*. * dotyczy norm dla pestycydów w zbożach. gwarantujemy!!!. Nasze kaszki BoboVita to
gwarancja jakości i bezpieczeństwa, możesz mieć pewność, że zboża i owoce w kaszkach pochodzą wyłącznie ze starannie
skontrolowanych pól i sadów, a wszystkie produkty spełniają rygorystyczne normy jakościowe żywności dla najmłodszych. To dla nas
naturalne, aby w kaszkach BoboVita nie znalazły się zbędne substancje:. Bez konserwantów*. Bez barwników*. Bez wzmacniaczy smaku*.
* zgodnie z przepisami prawa. Produkt dla niemowląt i małych dzieci.
Marka standaryzowana: BoboVita
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: BoboVita
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej i zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu torebki
zawartość zużyj w ciągu 3-4 tygodni.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna kJ
Wartość energetyczna kcal
Tłuszcz, w tym: g
- kwasy nasycone g
Węglowodany, w tym: g
- cukry g
Błonnik g
Białko g
Sól g

100 g kaszki BoboVita
1622
383
1,2
0,4
81
17
4,5
10
0,01

Witaminy

-

Witamina D µg
5,3 (53%)*
Witamina C mg
25 (100%)*
Tiamina mg
0,93 (186%)*
Składniki mineralne
Sód mg
4,0
Wapń mg
269 (67%)*
Żelazo mg
3,9 (65%)*
jod µg
60 (86%)*
Opakowanie zawiera 9 porcji.
Porcja (20 g kaszki + 150 ml mleka modyfikowanego)
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. 756
*% zalecanego dziennego spożycia
180

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kasza manna (z PSZENICY) 81%, cukier, proszek brzoskwiniowy 1,2% (maltodekstryna, suszona brzoskwinia, naturalny
aromat brzoskwiniowy), proszek truskawkowy 1,2% (maltodekstryna, suszona truskawka, naturalny aromat truskawkowy), proszek
bananowy 1% (maltodekstryna, suszony banan, naturalny aromat bananowy), witaminy i składniki mineralne (C, D, tiamina, wapń, żelazo,
jod), maltodekstryna, Maltodekstryna jest wprowadzana do produktu z proszkiem owocowym i witaminami
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Warto wiedzieć!, Pierwsze produkty zbożowe można wprowadzać do diety niemowlęcia po 4. miesiącu
życia. Dzieciom w wieku 1-3 lat eksperci zalecają podawanie 5 porcji różnych produktów zbożowych dziennie. Ta kaszka jest wzbogacona
w witaminę D. Uwzględnij ją w codziennej ilości witaminy D dostarczanej dziecku. Sposób przygotowania:, Zawsze przestrzegaj instrukcji
właściwego przygotowania. Zanim przystąpisz do sporządzania posiłku dla dziecka, umyj dokładnie ręce i upewnij się, czy naczynia,
których będziesz używać są czyste. Krok 1. Przygotuj 150 ml mleka modyfikowanego zgodnie z przepisem na opakowaniu i ostudź do
temperatury ok. 40°C. Krok 2. Wsyp powoli do mleka 20 g kaszki (ok. 4-5 łyżek stołowych). Krok 3. Mieszaj do uzyskania jednolitej
konsystencji. Odczekaj chwilę, aż kaszka zgęstnieje. Krok 4. Sprawdź temperaturę posiłku. Gotową kaszkę podaj dziecku lub pozwól
spróbować samodzielnego jedzenia łyżeczką. Nie podawaj ponownie resztek posiłku. 6+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji w zależności
od wieku dziecka i rekomendacji lekarza, 12+ 1-2 orientacyjna dzienna liczba porcji przy zachowaniu różnorodnej diety, Dla zdrowia
dziecka istotna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Komponując jadłospis kieruj się zasadami żywienia i
rekomendacją lekarza. Pamiętaj o higienie ząbków swojego dziecka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dodaj mleko modyfikowane, wspiera prawidłowy rozwój i układ odpornościowy, bezmleczna, wapń, żelazo, jod, witaminy C, D,
tiamina*, bez oleju palmowego, *zgodnie z przepisami prawa
Dodatkowe informacje: 801 16 55 55. www.bobovita.pl. Chętnie odpowiem na Twoje pytania o żywienie i rozwój dziecka. Mariola
Ekspert BoboVita. Jak rozszerzać dietę dziecka?. Pobierz aplikację Bobovita z:. Google Play lub Appstore.

Seko - Ryba po węgiersku ze srebrzyka 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 544 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Seko
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7
Przygotowanie: Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Zdejmij folię. Podgrzej w mikrofalówce 700 W, 4 min. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Smażone kawałki filetów ze srebrzyka w sosie warzywno-pomidorowym. Produkt pasteryzowany.
Marka: Seko
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać ości.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
459 kJ/ 110 kcal
Tłuszcz
6,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
8,2 g
w tym cukry
6,7 g
Białko
5,3 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sos warzywno-pomidorowy 65% [woda, warzywa 46,5%: cebula, ogórek KONSERWOWY (ogórek, woda, cukier, ocet
spirytusowy, sól, aromat naturalny, EKSTRAKT kopru), papryka KONSERWOWA (papryka, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól),
pieczarka pasteryzowana (pieczarka, woda, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy); koncentrat
pomidorowy 5,7%, olej rzepakowy, cukier, sól, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, przyprawy], kawałki FILETÓW ze srebrzyka
smażone 35% [SREBRZYK (Argentina silus), mąka PSZENNA, olej rzepakowy]

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, Polski Producent, pyszna na zimno, wyśmienita na gorąco!

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Tymbark - Nektar ananasowy z soku zagęszczonego 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1072 g
Logotypy stron trzecich cd: FSC - www.fsc.org, Mieszany, Tektura z odpowiedzialnych źródeł, FSC C020428
Opis produktu: Dbanie o zdrowie jest proste. Polecamy. Zaparkować 500 m wcześniej i iść pieszo do celu, pić szklankę soku dziennie... i jeść lekkie kolacje.
Źródło witaminy C... która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina C zawarta w 100 ml nektaru pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia mają duże znaczenie dla zachowania zdrowia. Co łączy
idealnie egzotyczny smak i źródło zdrowia płynące prosto z natury? Odpowiedź jest prosta - ananas! Nektar Tymbark to mnóstwo witamin, w tym
zapewniającej odporność witaminy C. Wszystko to podane w wygodnej formie, którą wszędzie możesz zabrać ze sobą. Egzotyki nigdy dość!.

Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: L

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nektar ananasowy z soku zagęszczonego. Pasteryzowany. Źródło witaminy C.
Marka: Tymbark
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witaminy C.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze w 100 ml
Energia
210 kJ / 50 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
12 g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina C
6 mg / 7,5%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok ananasowy z zagęszczonego soku (50%), woda, syrop glukozowo-fruktozowy (G) i/lub cukier (D), stabilizator - pektyna,
regulator kwasowości - kwas cytrynowy, witamina C, D, G - w zależności od użytego składnika: patrz nadruk na wierzchu opakowania,
Zawartość owoców minimum 50%
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło witaminy C
Dodatkowe informacje: Zobowiązanie Tymbark. Razem budujemy piłkarską reprezentację Polski!. Od 2007 r. współtworzymy
największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie. www.zpodworkanastadion.pl. Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku. PZPN.
Sponsor główny. Tymbark.

Tymbark - Malina. Sok wieloowocowy 100% 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 220 g

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 z myślą o gustach
najmłodszych.
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok wieloowocowy 100% z zagęszczonych soków. Pasteryzowany.
Marka: Tymbark
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze 100 ml
energia
192 kJ / 45 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
białko
0g
sól
0g

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

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jedna z 5 porcji warzyw, owoców lub soku

Halloumi - Ser grecki 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 190 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Krasnystaw
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser podpuszczkowy.
Marka: Krasnystaw
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1275 kJ / 307 kcal
Tłuszcz
25 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
Węglowodany
0,6 g
w tym cukry
0,6 g
Białko
20 g
Sól
2,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, sól, podpuszczka mikrobiologiczna

Przechowywanie i stosowanie

Grill Party - Bułki do kebaba 320g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej

Rozszerzona nazwa produktu: Pieczywo pszenne jasne, wstępnie podpieczone. Produkt do domowego odpieku
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w zamrażarce (-18'C) lub w lodówce (max 7'C) przez maksymalnie 3 dni
Przygotowanie: Piekarnik: Produkt wyjąć z opakowania, skropić obustronnie wodą. Umieścić w rozgrzanym piekarniku (240'C) przez 4-6
minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kebab Buns - Bułki do Kebaba
Marka: Grill Party
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1030 kJ/ 245 Kcal
Tłuszcz
1g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
1,9 g
Błonnik
3g
Białko
8,4 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, drożdże, sól, dekstroza (Pochodzenie mąki pszennej: Europa UE)
Zawartosc opakowania: 4 sztuki
Przygotowanie i stosowanie: Toster: Produkt wyjąć z opakowania, skropić obustronnie wodą. Umieścić w tosterze, opiekać 2 minuty

Przechowywanie i stosowanie

Pampers - Pieluchy Premium Care 5 (11-25kg) 44 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1399 g

Opis produktu: Najlepszy komfort i ochrona wrażliwej skóry dziecka od Pampers. Zbyt długi kontakt z moczem i zawartością pieluszki
może wpłynąć na stan wrażliwej skóry Twojego dziecka, powodując uczucie dyskomfortu lub niepokój. Pieluszki Pampers Premium Care
zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić wyjątkową miękkość i najdelikatniejszą ochronę od Pampers dzięki:. 1) Wyjątkowej
warstwie DERMACOMFORT z chłonnymi kanalikami, które natychmiast odprowadzają wilgoć i zawartość pieluszki z dala od skóry
dziecka i zatrzymują je wewnątrz pieluszki. Dzięki temu delikatna skóra Twojego dziecka pozostaje sucha i chroniona. 2)
Wyselekcjonowanym, miękkim niczym puch materiałom dla najdelikatniejszej skóry dziecka. 3) Wyjątkowemu systemowi potrójnej
ochrony, który szybko wchłania wilgoć i pomaga zapobiegać przeciekaniu w okolicy talii i przy nóżkach. Pieluszki Pampers Premium Care,
rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne, są w 100% bezpieczne dla skóry Twojego dziecka: są testowane

dermatologicznie i nie zawierają alergenów zapachowych EU26.
Marka standaryzowana: Pampers
Podmarka: Premium Care
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pampers
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Aby zapobiec ryzyku uduszenia, opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Petrolatum, Stearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Aloe Barbadensis Leaf Extract

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Wyjątkowa warstwa DERMACOMFORT zapewnia najdelikatniejszy komfort oferowany przez Pampers i odprowadza wilgoć
oraz zawartość pieluszki z dala od skóry dziecka, Pieluszki wykonane z wyselekcjonowanych, miękkich niczym puch materiałów dla
ochrony najdelikatniejszej skóry dziecka od Pampers, Miękkie elastyczne boczki dopasowują się do brzuszka Twojego dziecka, by
zapewnić jego skórze jeszcze większy komfort, Wyjątkowy system potrójnej ochrony zapewnia do 12 godzin pełnej ochrony przed
przeciekaniem, Wskaźnik wilgotności, który poinformuje Cię o konieczności zmiany pieluszki, Różne urocze obrazki w każdym
opakowaniu, Testowane dermatologicznie, nie zawierają żadnego z 26 alergenów zapachowych sklasyfikowanych przez UE

Nestle - Misiowy Deserek mleczno-waniliowy 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 436 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Deserek mleczny o smaku waniliowym, stworzony specjalnie z myślą o maluszkach po 6. miesiącu życia. Przed
otwarciem nie wymaga przechowywania w lodówce. Uzupełnia dietę dziecka w produkty mleczne. Zawiera wapń potrzebny do
prawidłowego rozwoju kości. Produkt bezglutenowy. Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci.
Marka standaryzowana: Nestlé
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleczny Deserek o smaku waniliowym. Produkt pasteryzowany.
Marka: Nestle
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: naturalne źródło wapnia.
Przechowywanie: Zamknięte opakowanie przechowuj w temperaturze pokojowej.
Wartości odżywcze
w 100 g (1 porcja)
Wartość energetyczna
392 kJ
Wartość energetyczna
93 kcal
Tłuszcz
3,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g
Węglowodany
13 g
w tym cukry
9,3 g
Błonnik
0,5 g
Białko
3,1 g
Sól
0,1 g
Sód
40 mg
Wapń
100 mg (25% ZDS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne 91%, cukier, skrobia modyfikowana, skrobia, naturalny aromat waniliowy, substancja zagęszczająca (mączka
chleba świętojańskiego), aromat (zawiera MLEKO)
Pozostale informacje: Zawartość netto:, 400 g e, 4 x 100 g, Pakowany w atmosferze ochronnej. Właścicielem znaku towarowego jest
Société des Produits Nestlé S.A. Vevey, Szwajcaria, !Recykling!, Segregując odpady dbasz o lepszą przyszłość dla Twojego dziecka.
Przygotowanie i stosowanie: Produkt gotowy do spożycia. Należy spożyć zaraz po otwarciu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: specjalnie dla niemowląt, naturalne źródło wapnia, bez konserwantów**, nie wymaga lodówki, **Zgodnie z przepisami prawa nie
zawiera substancji konserwujących i barwników
Dodatkowe informacje: Zapytaj Eksperta. www.zdrowystartwprzyszlosc.pl. Centrum Informacji dla Rodziców. 801 333 000.

Vegeta - Natur przyprawa warzywna do potraw 150g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 158 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera
Opis produktu: Nowa lepsza receptura:. - Nie zawiera glutenu. - 480 g świeżych warzyw użyto do wyprodukowania tego opakowania*. Idealna mieszanka 9 rodzajów suszonych na słońcu warzyw. Zaproś naturę do swojej kuchni i ciesz się bogatym smakiem swoich dań!.
*opakowanie zawiera 48 g suszonych warzyw.
Marka standaryzowana: Vegeta
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Natur

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przyprawa warzywna do potraw
Marka: Vegeta
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
638 kJ /151 kcal
Tłuszcz
0,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
30 g
w tym cukry
26 g
Błonnik
6,8 g
Białko
3,0 g
Sól
54,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól morska, suszone warzywa 32% (marchew, pasternak, cebula, ziemniaki, SELER, pomidory, por, papryka, natka pietruszki),
cukier, lubczyk, pieprz czarny, kurkuma, czosnek, koper
Informacje o dodatkach: Bez dodatku glutaminianu sodu!!.
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania: Podczas gotowania lub przed smażeniem danie doprawić Vegetą. 1 łyżeczka (3 g)
wystarczy na 250 ml zupy, sosu, lub 250 g makaronu, ryżu i dań ziemniaczanych. Mięso i rybę obficie posypać z obydwu stron. Dania nie
trzeba dodatkowo solić.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnych składników!!, bez dodatku glutaminianu sodu!!, sól z Morza Adriatyckiego, bogactwo warzyw

Auchan - Jaja ściółkowe kl.L 18 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Pyszne w każdym wydaniu! Klasa A. Klasa wagowa L - duże (73g >masa>/= 63g)
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja z chowu ściółkowego
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Po zakupie jaja należy przechowywać w warunkach chłodniczych

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 18 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Jaja ekologiczne rozmiar L 10 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Od kur ze stałym dostępem do terenów na otwartej przestrzeni. Z gospodarstwa rodzinnego z wielkopolski

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 10 jaj ekologicznych, rozmiar L
Marka: Pewni Dobrego

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 jaj

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tuszka królicza z podrobami świeża* - produkt ważony, opak ok. 1kg
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej

Podmarka: Mięso Królicze
Pochodzenie: Produkt Polski
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tuszka królicza świeża z podrobami
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 4'C

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Animex - Żeberka wolno gotowane BBQ* - produkt ważony, opak ok. 0.7kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, SOJĘ, MLEKO łącznie z LAKTOZĄ, SELER, GORCZYCĘ
Opis produktu: Gotowe w 25 minut. Produkty wolno gotowane. Wysokiej jakości mięso aromatycznie przyprawione, a następnie długo gotowane w
temperaturze 85'C. Dzięki tak długiemu, starannemu procesowi mięso zachowuje pełnie smaku oraz jest soczyste, delikatne i kruche

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano próżniowo
Rozszerzona nazwa produktu: Żeberka wieprzowe z dodatkiem wody, wolno gotowane w sosie własnym
Uzytkowanie i przechowywanie: Podgrzać i spożyć bezpośrednio po otwarciu opakowania. Produkt polecany do spożycia na ciepło po
upieczeniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Rozgrzej piekarnik do 200'C. Wyjmij produkt z opakowania ozdobnego. Wyjmij żeberka wraz z sosem z foli
transparentnej i umieść na blasze wyłożonej folią. Saszetkę z sosem odłóż na bok, przyda się później. Piecz w środkowej części piekarnika
w temperaturze 200'C przez 20 minut. Wyjmij żeberka z piekarnika i polej sosem z saszetki. Włóż żeberka z powrotem do piekarnika na 5
minut. Podawaj zaraz po przyrządzeniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żeberka klasyczne wolno gotowane + 50 g sosu BBQ
Marka: Morliny
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g żeberek
Wartość energetyczna
828 kJ/ 199 Kcal
Tłuszcz
13 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,4 g
Węglowodany
2,4 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
18 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Żeberka wieprzowe 82%, woda, skrobia ziemniaczana, sól, przyprawy, pomidory w proszku, glukoza, aromat. Składniki sosu:
woda, cukier, koncentrat pomidorowy 12%, sos SOJOWY (nasiona SOI, woda, sól, mąka PSZENNA, cukier), przecier śliwkowy 9%, ocet
spirytusowy, skrobia modyfikowana, barwnik (karmel amoniakalny), przyprawy, aromat dymu wędzarniczego, sól, GORCZYCA,
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancje KONSERWUJĄCE (sorbinian potasu, benzoesan sodu), stabilizator (guma
ksantanowa)
Zawartosc opakowania: Żeberka klasyczne + 50 g sosu BBQ

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płątki do demakijażu 70 szt
Opis Produktu
Opis produktu: 100% bawełna ekologiczna. Wyjątkowo miękka

Podmarka: BIO
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki do demakijażu
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% bawełna
Zawartosc opakowania: 70 szt.

Przechowywanie i stosowanie

E. Wedel - Baryłki Cocktail w czekoladzie deserowej 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI
ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera

Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baryłki czekoladowe z nadzieniem alkoholowym o smakach koktajli.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol - nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży. ZAWIERA ALKOHOL 4 %.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
1754 kJ
Energia
419 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym kwasy nasycone
11 g
Węglowodany
56 g
w tym cukry
48 g
Błonnik
3,0 g
Białko
3,0 g
Sól
0,05 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). *

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada DESEROWA 50 % (cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY, emulgator:
LECYTYNY SOJOWE, aromat), syrop glukozowy, cukier, MLEKO zagęszczone słodzone, spirytus (4 %), zagęszczony sok z limonki,
zagęszczony sok pomarańczowy, aromaty, barwniki (EKSTRAKT z papryki, E 150c), Czekolada DESEROWA: masa KAKAOWA
minimum 45 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kakao z Ghany

Aviko - Krążki cebulowe 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Jedna z ulubionych, światowych "przegryzajek" - chrupiące krążki ze świeżo posiekanej cebuli, w panierce, wstępnie
podsmażone i zamrożone, gotowe do spożycia zaledwie po 1,5- 2 minutach we frytownicy lub 15-20 minutach w piekarniku
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt rozmrożony nie nadaje się do powtórnego zamrożenia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krążki Cebulowe. Produkt głęboko mrożony
Marka: Aviko
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1015 kJ/ 245 Kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,9 g
Węglowodany
32 g
- w tym cukry
3,9 g
Błonnik
3g
Białko
4g
Sól
0,68 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cebula 57%, bułka tarta (mąka PSZENNA, sól, drożdże), mąka PSZENNA, olej palmowy, woda, substancja żelująca (E401),
skrobia pszenna, sól, ryż, mąka, stabilizator (E339, E415, E466)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Zielone oliwki nadziewane migdałami 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GLUTEN (z PSZENICY), GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO, RYBY, SELER, SEZAM, SKORUPIAKI oraz
SOJĘ

Opis produktu:
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Zielone oliwki drylowane, z zalewy, nadziewane migdałami. Pakowane w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 2 dni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zielone oliwki nadziewane migdałami
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo najwyższej staranności w procesie produkcji produkt może zawierać pestki lub ich fragmenty
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od 2?C do 6?C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
895 kJ/217 kcal
Białko
4,3 g
Węglowodany
4,5 g
- w tym cukry
< 0,5 g
Tłuszcz
19 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,1 g
Sól
3,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oliwki zielone drylowane z zalewy (79%): oliwki zielone, sól, regulatory kwasowości: kwas MLEKOWY, kwas cytrynowy;
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; MIGDAŁY 17%, olej rzepakowy, pietruszka

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Miks oliwek 210g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać GLUTEN (z PSZENICY), GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO, ORZECHY, RYBY, SELER, SEZAM,
SKORUPIAKI oraz SOJĘ

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Oliwki Kalamata z pestką, z zalewy, w marynacie ziołowej; zielone oliwki drylowane, z zalewy, w
marynacie ziołowej chili; zielone oliwki drylowane, z zalewy, nadziewane czosnkiem w marynacie ziołowej. Pakowany w atmosferze
ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 2 dni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Antipasti Mix oliwek
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo najwyższej staranności w procesie produkcji produkt może zawierać pestki lub ich fragmenty
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od 2?C do 6?C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
747 kJ/182 kcal
Białko
1,3 g
Węglowodany
2g
- w tym cukry
0,5 g
Tłuszcz
17 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,4 g
Sól
3g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oliwki drylowane zielone z zalewy (58%): oliwki zielone, sól, regulatory kwasowości: kwas MLEKOWY, kwas cytrynowy;
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, oliwki Kalamata z pestką z zalewy (32%): oliwki Kalamata, sól, ocet winny, regulator kwasowości:
kwas MLEKOWY; czosnek (5%), olej rzepakowy, zioła prowansalskie (0,7%), natka pietruszki (0,7%), papryka chili suszona (0,1%)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Hummus klasyczny pasta z ciecierzycy i sezamu 110 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: PSZENICĘ, ŻYTO, JĘCZMIEŃ, OWIES, GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO, ORZECHY, RYBY,
SKORUPIAKI oraz SOJĘ

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hummus klasyczny - Pasta z ciecierzycy i sezamu
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1134 kJ/ 274 Kcal
Tłuszcz
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,2 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
1,8 g
Błonnik
6,0 g
Białko
7,2 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Gotowana ciecierzyca 53% (ciecierzyca, woda), woda, olej rzepakowy, pasta SEZAMOWA Tahini 10%, ocet spirytusowy,
sól, czosnek suszony, kmin rzymski, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bruschetta pomidorowa - oliwkowa - paprykowo pomidorowa 210 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN (z PSZENICY), GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO, ORZECHY, RYBY, SKORUPIAKI, SELER,
nasiona SEZAMU oraz SOJĘ

Rozszerzona nazwa produktu: Mix smakowych sosów: sos paprykowo pomidorowy, delikatnie pikantny. Sos z podsuszanych
pomidorów z czosnkiem i bazylią w oleju rzepakowym. Sos z zielonych i czarnych oliwek z marynowanymi kaparami w oleju
rzepakowym
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bruschetta: pomidorowa, oliwkowa, paprykowo pomidorowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1355 kJ/ 329 Kcal
Tłuszcz
33 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
Węglowodany
4,4 g
- w tym cukry
2,8 g
Błonnik
3,4 g
Białko
1,9 g
Sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sos paprykowo pomidorowy, delikatnie pikantny 34%: sos paprykowo pomidorowy 32% (przecier pomidorowy 7%
(pomidory, sok pomidorowy, sól), woda, cukier, cebula marynowana (cebula, sól, regulatory kwasowości (kwas octowy, kwas cytrynowy),
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)), ocet spirytusowy, sól, papryka zielona suszona 0,06%, papryka czerwona suszona 0,05%,
przyprawy), papryka czerwona czereśniowa marynowana 19% (papryka czerwona, cukier, ocet spirytusowy, sól), papryka czerwona
marynowana 19% (papryka czerwona, sól, regulatory kwasowości (kwas octowy, kwas cytrynowy), olej rzepakowy, pomidory suszone
marynowane 9% (pomidory suszone, woda, cukier, sól), czosnek marynowany (czosnek, sól, regulatory kwasowości (kwas octowy, kwas
cytrynowy), ocet spirytusowy. Sos z podsuszanych pomidorów z czosnkiem i bazylią w oleju rzepakowym 33%: pomidory podsuszane
74%, olej rzepakowy 20%, ocet spirytusowy, bazylia 0,9%, sól, czosnek 0,3%. Sos z zielonych i czarnych oliwek z marynowanymi

kaparami w oleju rzepakowym 33%: olej rzepakowy 37%, oliwki czarne konserwowe 30% (oliwki, sól, regulator kwasowości (kwas
mlekowy), stabilizator (glukonian żelazowy), oliwki zielone drylowane z zalewy 15% (oliwki zielone, sól, regulatory kwasowości (kwas
mlekowy, kwas cytrynowy), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)), pomidory suszone marynowane (pomidory suszone, woda, cukier,
sól), kapary marynowane 4,5% (kapary, sól, ocet winny), ocet spirytusowy
Zawartosc opakowania: (3 x 70 g), w opakowaniu Bruschetta: pomidorowa, oliwkowa, paprykowo pomidorowa

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Hummus pasta z ciecierzycy i sezamu paprykowa 110 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN (z PSZENICY), GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO, ORZECHY, RYBY, SKORUPIAKI, SELER oraz
SOJĘ

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hummus - Pasta z ciecierzycy i sezamu (klasyczna), paprykowa i z czarnuszką
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1142 kJ/ 277 Kcal
Tłuszcz
23 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,1 g
Węglowodany
6,7 g
- w tym cukry
0,9 g
Błonnik
9,0 g
Białko
6,2 g
Sól
0,58 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Hummus klasyczny 34%: gotowana ciecierzyca 56% (ciecierzyca, woda), woda, olej rzepakowy, pasta SEZAMOWA Tahini
8%, regulator kwasowości (kwas octowy, kwas cytrynowy), sól, czosnek suszony, kmin rzymski. Hummus z czarnuszką 33%: gotowana
ciecierzyca 55% (ciecierzyca, woda), woda, olej rzepakowy, pasta SEZAMOWA Tahini 8%, regulator kwasowości (kwas octowy, kwas
cytrynowy), sól, nasiona czarnuszki 0,7%, czosnek suszony, kmin rzymski. Hummus paprykowy 33%: gotowana ciecierzyca 55%
(ciecierzyca, woda), olej rzepakowy, pasta paprykowa 14% (papryka czerwona, papryka wiśniowa, papryka czereśniowa, cukier, sól, ocet
spirytusowy), woda, pasta SEZAMOWA Tahini 7%, regulator kwasowości (kwas octowy, kwas cytrynowy), sól, czosnek suszony, kmin
rzymski
Zawartosc opakowania: 3 x 70 g

Przechowywanie i stosowanie

2BE BIO - Ekologiczna mrożona truskawka BIO 300g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: 2beBio

Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczna mrożona truskawka - Produkt głęboko mrożony.
Marka: 2beBio
Przechowywanie: Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie. Przy przechowywaniu w temperaturze -18°C najlepiej spożyć przed: patrz na
dole opakowania. - Przechowywanie: -6°C - do 1 tygodnia; -12°C - do 3 tygodni; -18°C - patrz na dole opakowania.
Wartości odżywcze
Informacja o wartości odżywczej w 100 g produktu:
wartość energetyczna
140 kJ/33 kcal
tłuszcz
0,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,02 g
węglowodany
5,8 g
w tym cukry
5,8 g
białko
0,7 g
sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia

Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-01.
Przygotowanie i stosowanie: Przygotowanie: Zawartość torebki rozmrozić, dodać cukru do smaku i podawać lub wykorzystać jako
nadzienie do ciast i deserów.

Przechowywanie i stosowanie

2BE BIO- Ekologiczna mrożona jagoda BIO 300g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: 2beBio

Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczna mrożona jagoda - Produkt głęboko mrożony.
Marka: 2be BIO
Przechowywanie: Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie. Przy przechowywaniu w temperaturze -18°C najlepiej spożyć przed: patrz na
dole opakowania. - Przechowywanie: -6°C - do 1 tygodnia; -12°C - do 3 tygodni; -18°C - patrz na dole opakowania.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
214 kJ / 51 kcal
tłuszcz
0,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,02 g
węglowodany
9,0 g
w tym cukry
6,5 g
białko
0,8 g
sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-01.
Przygotowanie i stosowanie: Przygotowanie: Zawartość torebki rozmrozić, dodać cukru do smaku i podawać lub wykorzystać jako
nadzienie do ciast i deserów.

Przechowywanie i stosowanie

2BE Bio - Mrożone mango 300g
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-01

Marka standaryzowana: 2beBio
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne mrożone mango - Produkt głęboko mrożony.
Marka: 2be BIO
Przechowywanie: Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie. Przy przechowywaniu w temperaturze -18°C najlepiej spożyć przed: patrz na
dole opakowania. - Przechowywanie: -6°C - do 1 tygodnia; -12°C - do 3 tygodni; -18°C - patrz na dole opakowania.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
293 kJ/69 kcal
tłuszcz
0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,07 g
węglowodany
15,3 g
w tym cukry
13,6 g
białko
0,5 g
sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Przygotowanie: Zawartość torebki rozmrozić, dodać cukru do smaku i podawać lub wykorzystać jako
nadzienie do ciast i deserów.

Przechowywanie i stosowanie

Bułka wiejska 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE I INNE ORZECHY, SEZAM, MLEKO I SOJĘ

Opis produktu: Bułka, która zachwyca swoim wyglądem. Ma delikatną, chrupiącą skórkę. Nada się idealnie do śniadania, dodając szynkę
lub ser
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka wiejska
Marka: Pieczywo
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1068 kj / 252 kcal
Tłuszcz
0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
4,3 g
Białko
8,5 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, sól, drożdże
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Monte - snack white 29 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Monte
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Snack White
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciastko z kremem mlecznym (64%).
Marka: Zott Monte
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
2028 kJ / 487 kcal
tłuszcz
33,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone21,7 g
węglowodany
41,5 g
- w tym cukry
30,0 g
białko
4,9 g
sól
0,47 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne (18%), tłuszcz palmowy, cukier, mąka PSZENNA, tłuszcz KOKOSOWY, MLEKO w proszku pełne (6,9%),
dekstroza, preparat SERWATKOWY, tłuszcz z ziaren palmowych, skrobia, syrop glukozowo-fruktozowy, BIAŁKA MLEKA,
emulgatory: E471, E 472b, substancje spulchniające: E 450, E 500, sól, aromat, barwnik: E 160a

Przechowywanie i stosowanie

Wege Siostry - Toczony z nerkowca z czarnuszką 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, MIGDAŁY i SEZAM

Opis produktu: Roślinna alternatywa dla sera
Informacje dot stylu zycia: Bez konserwantów. Produkt naturalnie bezglutenowy
Rozszerzona nazwa produktu: Roślinny produkt z orzechów nerkowca z czarnuszką
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Klasyk z czarnuszką, toczony z nerkowców
Marka: Wege Siostry
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1795 kJ/ 435 Kcal
Tłuszcz
42 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone24,5 g
Węglowodany
4,9 g
- w tym cukry
<0,5 g
Błonnik
4g
Białko
8,3 g
Sól
0,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY NERKOWCA 45%, woda źródlana, olej KOKOSOWY, płatki drożdżowe, czarnuszka, sól himalajska, żywe
kultury bakterii

Przechowywanie i stosowanie

Wege Sisotry - Serek z orzechów nerk z papryką chipotle 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: MIGDAŁÓW, SOI i SEZAMU

Opis produktu: Roślinna alternatywa dla sera. Zawiera żywe kultury bakterii
Informacje dot stylu zycia: Produkt bez glutenu. bez laktozy. Odpowiedni dla vegan.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Toczony z nerkowców z papryką chipotle
Marka: Wege Siostry
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze od +2°C do +6°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1773 kJ/429 kcal
Tłuszcz
41 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone24 g
Węglowodany
5g
- w tym cukry
<0,5 g
Błonnik
3g
Białko
8,4 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY NERKOWCA, woda źródlana, olej KOKOSOWY, MISO (SOJA), płatki drożdżowe, sól himalajska, nitki chilli,
papryka chipotle, kurkuma, żywe kultury bakterii.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Smoothie ananas mango marakuja 750 ml
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 4 dni

Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed otwarciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Smoothie ananas mangue passion - mieszanka soku i przecierów wieloowocowych, bezpośrednio
wyciśnięta z owoców, pasteryzacja flash
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
242 kJ/ 57 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
13 g
- w tym cukry
12 g
Błonnik
0,8 g
Białko
0,6 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok z ananasa 48%, przecier mango 20%, przecier z bananów 15%, przecier z jabłek 10%, przecier z MARAKUI 7%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Smoothie truskawka banan 750 ml
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 4 dni

Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed otwarciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Smoothie Fraise Banane - Mieszanka soków i przecierów wieloowocowych, bezpośrednio wyciśnięta z
owoców, pasteryzacja flash
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
233 kJ/ 55 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
11 g
Błonnik
0,9 g
Białko
0,7 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Przecier z truskawek 32%, sok i przecier z jabłek 22%, sok z białych winogron 20%, przecier z bananów 20%, sok i miąższ z
pomarańczy 4%, sok z czarnej porzeczki 2%

Przechowywanie i stosowanie

Jawo - Uszka z mięsem 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: 12 minut i gotowe. Uszka są doskonałą bazą do sałatek lub zapiekanek w stylu włoskim

Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Produkt raz rozmrożony nie nadaje się do powtórnego zamrożenia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wrzuć pojedynczo zamrożone uszka do 3 l posolonego wrzątku. Delikatnie zamieszaj i gotuj na wolnym ogniu przez
około 12 minut. Po ugotowaniu wyjmij uszka za pomocą łyżki cedzakowej. I podawaj tak, jak lubisz

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Uszka z mięsem. Produkt głęboko mrożony
Marka: Jawo
Oswiadczenia zywieniowe: WW 4,1 WBT 1,2 w 100 g produktu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1248 kJ/ 297 kJ
Tłuszcz
8,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,6 g
Węglowodany
41 g
- w tym cukry
4,1 g
Białko
12 g
Sól
0,35 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, mięso wołowe 14%, mięso wieprzowe 6%, cebula, pasteryzowane JAJA płynne, przyprawy
(zawierają GORCZYCĘ), sól, olej rzepakowy, suszone warzywa (marchew, pietruszka por, cebula), cukier, ekstrakt drożdżowy

Przechowywanie i stosowanie

Jawo - kopytka ziemniaczane produkt mrożony 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 470 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Jawo
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku soli
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Produkt polski. Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Wrzuć pojedynczo zamrożone kopytka do 3 l posolonego wrzątku. 2. Nie przerywaj wrzenia i
nie mieszaj. Od momentu wypłynięcia kopytek na powierzchnię gotuj na wolnym ogniu 3 minuty. 3. Po ugotowaniu wyjmij kopytka za
pomocą łyżki cedzakowej. I podawaj tak, jak lubisz. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kopytka ziemniaczane. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Jawo
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. -6°C: 1 tydzień. -12°C: 1 miesiąc. -18°C: do daty minimalnej trwałości. Po rozmrożeniu nie
nadaje się do ponownego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
692 kJ / 163 kcal
Tłuszcz
0,3 g
w tym Kwasy tłuszczowe nasycone
0,1 g
Węglowodany
35 g
w tym Cukry
3,9 g
Białko
3,6 g
Sól
0,02 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). %RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki 64 %, skrobia ziemniaczana, mąka PSZENNA, pasteryzowane JAJA płynne
Pozostale informacje: Informacja dla osób chorych na cukrzycę:, zawartość wymienników w 100 g produktu: WW 3,5; WBT 0,2.
Przygotowanie i stosowanie: Spróbujesz, pokochasz, Kopytka można podawać na słodko, na słono lub jako dodatek do mięs.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku soli, 3 minuty i gotowe, Produkt polski
Dodatkowe informacje: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Program Policz się z Cukrzycą. Opakowanie nie zawiera BPA.

Pewni Dobrego - Filet z kaczki do pieczenia 460 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, JAJA, BIAŁKA MLEKA, LAKTOZĘ, SOJĘ, ZBOŻA
zawierające GLUTEN, DWUTLENEK SIARKI
Opis produktu: Filet z kaczki ze ściółki z sosem żurawinowym, wolno gotowany. Dobre Bo ... Z chowu bez antybiotyków. Hodowane w
gospodarstwach rodzinnych. Z chowu ściółkowego. 20 minut i gotowe. W zestawie saszetka z sosem żurawinowym.
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany próżniowo
Informacje dot stylu zycia: Wyprodukowano bez stosowania GMO
Rozszerzona nazwa produktu: Wyrób garmażeryjny drobiowy, wyprodukowany z fileta z piersi kaczki ze skórą i marynatą, otrzymany
w procesie wolnego gotowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożycia po obróbce cieplnej. Otworzyć bezpośrednio przed obróbką cieplną.
Przygotować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W piekarniku: Nagrzać piekarnik do temperatury 220'C. Wyjąć produkt wraz z tłuszczem i galaretką z opakowania
foliowego na tackę aluminiową. Saszetkę z sosem wyjąć i pozostawić

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filet z piersi kaczki bez kości, ze skórą z dodatkiem wody, wolno gotowany w sosie własnym, z sosem
żurawinowym
Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: Podane wartości odżywcze odnoszą się do produktu wraz z sosem żurawinowym
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
697 kJ/ 167 Kcal
Tłuszcz
9,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3 g
Węglowodany
5,2 g
- w tym cukry
3,5 g
Białko
14 g

Sól

1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Filet z piersi kaczki ze skórą 90,4%, woda, sól, EKSTRAKTY przypraw, maltodekstryna, glukoza, skrobia, cukier,
przyprawy. Sos żurawinowy: żurawina 40%, woda, cukier, stabilizatory (skrobia modyfikowana, pektyny), regulator kwasowości (sok
cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego), koncentrat czarnej marchwi, aromat naturalny
Zawartosc opakowania: 400 g filet kaczki + 60 g sos żurawinowy
Przygotowanie i stosowanie: Umieścić tackę z produktem w środkowej strefie nagrzanego wcześniej piekarnika. Przełączyć piekarnik na
pozycję grzałki grillowej. Piec z użyciem termoobiegu w temperaturze 220'C przez około 20 minut

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Noga z kaczki do pieczenia 510 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, JAJA, BIAŁKA MLEKA, LAKTOZĘ, SOJĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN,
DWUTLENEK SIARKI

Opis produktu: Nogi z kaczki ze ściółki z sosem żurawinowym, wolno gotowany. Dobre Bo ... Z chowu bez antybiotyków. Hodowane w
gospodarstwach rodzinnych. Z chowu ściółkowego. 20 minut i gotowe. W zestawie saszetka z sosem żurawinowym.
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany próżniowo
Informacje dot stylu zycia: Wyprodukowano bez stosowania GMO
Rozszerzona nazwa produktu: Wyrób garmażeryjny drobiowy, wyprodukowany z nogi kaczki ze skórą i marynatą, otrzymany w
procesie wolnego gotowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożycia po obróbce cieplnej. Otworzyć bezpośrednio przed obróbką cieplną.
Przygotować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W piekarniku: Nagrzać piekarnik do temperatury 220'C. Wyjąć produkt wraz z tłuszczem i galaretką z opakowania
foliowego na tackę aluminiową. Saszetkę z sosem wyjąć i pozostawić

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nogi z kaczki ze skórą z dodatkiem wody, wolno gotowany w sosie własnym, z sosem żurawinowym
Marka: Pewni dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: Podane wartości odżywcze odnoszą się do produktu wraz z sosem żurawinowym
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 7'C

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
841 kJ/ 202 Kcal
Tłuszcz
13 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4 g
Węglowodany
5,5 g
- w tym cukry
4,3 g
Białko
15 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Nogi z kaczki ze skórą 90,4%, woda, sól, EKSTRAKTY przypraw, maltodekstryna, glukoza, skrobia, cukier, przyprawy. Sos
żurawinowy: żurawina 40%, woda, cukier, stabilizatory (skrobia modyfikowana, pektyny), regulator kwasowości (sok cytrynowy z
zagęszczonego soku cytrynowego), koncentrat czarnej marchwi, aromat naturalny
Zawartosc opakowania: 450 g filet kaczki + 60 g sos żurawinowy
Przygotowanie i stosowanie: Umieścić tackę z produktem w środkowej strefie nagrzanego wcześniej piekarnika. Przełączyć piekarnik na
pozycję grzałki grillowej. Piec z użyciem termoobiegu w temperaturze 220'C przez około 20 minut

Przechowywanie i stosowanie

Pralinki z koniakiem 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 302 g

Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Caractere
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Niemczech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pralinki z koniakiem.
Marka: Caractere

Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1893 kJ
Wartość energetyczna
452 kcal
Tłuszcz
18 g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe11 g
Węglowodany
59 g
w tym cukry
50 g
Białko
2,7 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, miazga KAKAOWA, brandy (16%), tłuszcz KAKAOWY, LAKTOZA, MLEKO
PEŁNE W PROSZKU, emulgator: LECYTYNY, SŁODKA SERWATKA W PROSZKU, Czekolada DESEROWA: masa KAKAOWA
minimum 50%, Zawiera alkohol

Przechowywanie i stosowanie

Mk. Cafe - Kawa palona mielona 500g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 566 g

Opis produktu: Szlachetna kompozycja kawy MK Café Premium to suma wiedzy i doświadczeń najlepszych baristów. W każdym
opakowaniu odnajdziesz harmonijne połączenie kaw z najciekawszych regionów świata. Harmonijna kompozycja kaw z trzech
kontynentów. Ziarna z Azji - intensywny, wyrazisty smak. Arabiki z Ameryki Południowej - łagodna słodycz. Arabiki afrykańskie orzeźwiający, szlachetny aromat. Smak i aromat kawy jest silnie związany z jej miejscem pochodzenia... ...Każdy region ma indywidualny
charakter, który można odkryć w filiżance kawy. W harmonijnej kompozycji MK Café Premium, bariści wyczuwają nuty mlecznej
czekolady, orzecha i melona.
Marka standaryzowana: MK
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Premium

Składniki i wartości odżywcze
Marka: MK Café
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Przeznaczona do ekspresów i tradycyjnego sposobu parzenia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 500 g + 50 g gratis, harmonijna kompozycja, kompozycja kaw z 3 kontynentów
Dodatkowe informacje: www.mkcafe.pl.

Kuchnia Polki - Gołąbki w sosie pomidorowym 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, RYBY, ORZESZKI ZIEMNE, SOJĘ, MLEKO, ORZECHY, GORCZYCĘ,
SEZAM
Opis produktu: Ręcznie robione, źródło błonnika
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Kuchenka mikrofalowa: po przekłuciu folii odgrzewać w opakowaniu 4 minuty, moc 900 W

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gołąbki w sosie pomidorowym. Wyrób garmażeryjny
Marka: Kuchnia Polki
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
389 kJ/ 93 Kcal
Tłuszcz
4,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g

Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól

6,8 g
3,4 g
5,1 g
0,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Gołąbki 80% (kapusta biała (do wyprodukowania 100 g gołąbków UŻYTO 67 g kapusty białej), mięso wieprzowe (do
wyprodukowania 100 g gołąbków UŻYTO 41 g mięsa wieprzowego), woda, ryż, sól, cebula, olej rzepakowy, przyprawy i zioła. Sos
pomidorowy 20% (woda, koncentrat pomidorowy 12%, mąka PSZENNA, skrobia modyfikowana kukurydziana, SELER, cukier,
przyprawy, bulion warzywny (maltodekstryna, sól, cukier, olej rzepakowy, EKSTRAKT drożdżowy, przyprawy, koncentraty
warzywne, zioła), sól, EKSTRAKT drożdżowy
Przygotowanie i stosowanie: Patelnia: odsmażyć delikatnie mieszają około 5 minut z każdej strony

Przechowywanie i stosowanie

Sati - Kawa ziarnista o smaku czekoladowym 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 520 g

Marka standaryzowana: Cafe Sati
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa palona ziarnista aromatyzowana pakowana próżniowo o smaku czekoladowym.
Marka: Cafe Sati
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kawa palona 97 %, aromat 3 %

Przygotowanie i stosowanie: Łatwe otwieranie, Delikatnie rozchylić z obu stron, Sposób przygotowania:, do filiżanki wsypać łyżeczkę
(około 7 g) świeżo zmielonej kawy i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Flamastry cienkie 12 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Blokowana końcówka średniej grubości. Wentylowana, bezpieczna nasadka. Tusz łatwo zmywalny ze skóry za pomocą wody z mydłem. Łatwo
zmywalny z tkanin w temp. 35'C za pomocą środka czyszczącego.

Informacje dot stylu zycia: Opakowanie jest wykonane z 90% z tektury z odzysku
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Flamastry
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 12 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Krem dyniowy 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, JAJA, SOJĘ, GORCZYCĘ, ORZESZKI ZIEMNE, nasiona SEZAMU

Opis produktu: Zupka bez czekania!
Warunki przechowywania: Po otwarciu lub przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W mikrofalówce: zdjęć wieczko i oderwać folię, przykryć ponownie wieczkiem i włożyć opakowanie do kuchenki
mikrofalowej, podgrzewać 3-4 minuty, moc 800 W

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa krem z dyni ze śmietanką. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
166 kJ/ 40 Kcal
Tłuszcz
1,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
5,1 g
- w tym cukry
3,7 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,78 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, dynia 33% (pochodzenie UE), marchew, batat, cebula, ŚMIETANKA 4% (ŚMIETANKA UHT 30%, BIAŁKA
MLEKA), MASŁO, sól, cukier, imbir, koncentrat pomidorowy, puree z limonki, czosnek, przyprawy, kolendra 0,2%, aromat
Przygotowanie i stosowanie: W garnku: przelać zupę do garnka, podgrzewać na wolnym ogniu do uzyskania pożądanej temperatury,
mieszając od czasu do czasu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Krem pomidorowy 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, JAJA, SOJĘ, GORCZYCĘ, ORZESZKI ZIEMNE, nasiona SEZAMU

Opis produktu: Zupka bez czekania!
Warunki przechowywania: Po otwarciu lub przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W mikrofalówce: zdjęć wieczko i oderwać folię, przykryć ponownie wieczkiem i włożyć opakowanie do kuchenki
mikrofalowej, podgrzewać 3-4 minuty, moc 800 W

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa krem z pomidorów z bazylią i oregano. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
219 kJ/ 52 Kcal
Tłuszcz
2,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
6,4 g
- w tym cukry
5,2 g
Błonnik
1g
Białko
0,8 g
Sól
0,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pulpa pomidorowa 48% (pochodzenie UE), woda, marchew, koncentrat pomidorowy 4%, ziemniak, cebula, ŚMIETANKA
(ŚMIETANKA UHT 30%, BIAŁKA MLEKA), SELER naciowy, oliwa z oliwek, cukier, sól, czosnek, bazylia 0,4%, oregano 0,2%, pieprz
Przygotowanie i stosowanie: W garnku: przelać zupę do garnka, podgrzewać na wolnym ogniu do uzyskania pożądanej temperatury,
mieszając od czasu do czasu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Krem z warzyw 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, JAJA, SOJĘ, GORCZYCĘ, ORZESZKI ZIEMNE, nasiona SEZAMU

Opis produktu: Zupka bez czekania!
Warunki przechowywania: Po otwarciu lub przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W mikrofalówce: zdjęć wieczko i oderwać folię, przykryć ponownie wieczkiem i włożyć opakowanie do kuchenki
mikrofalowej, podgrzewać 3-4 minuty, moc 800 W

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa krem z warzyw (52,4%) ze śmietanką. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
177 kJ/ 42 Kcal
Tłuszcz
1,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
5,9 g
- w tym cukry
4g
Błonnik
0,8 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,85 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, marchew 14,4%, pulpa pomidorowa, SELER, ŚMIETANKA 5% (ŚMIETANKA UHT 30%, BIAŁKA MLEKA),
pietruszka, batat, zielony groszek 2,9%, cebula 2,3%, por 2,3%, ziemniak 2%, MASŁO, dynia, kalarepa, sól, koncentrat pomidorowy,
pietruszka natka 0,3%, czosnek, przyprawy
Sklad produktu: Pochodzenie warzyw: UE
Przygotowanie i stosowanie: W garnku: przelać zupę do garnka, podgrzewać na wolnym ogniu do uzyskania pożądanej temperatury,
mieszając od czasu do czasu

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Filet z łososia bez skóry luz * - produkt ważony, opak ok. 0.5kg
Opis Produktu
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łosoś filet bez skóry E-TRIM
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo dołożenia starań produkt może zawierać pozostałości ości żebrowych
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 2'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ atlantycki (Salmo salar) wychodowany w Norwegii
Miejsce hodowli: Wychodowano w Norwegii

Przechowywanie i stosowanie

House of Asia - Papier ryżowy okrągły 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 110 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Opis produktu: Przygotuj nadzienie z warzyw, mięsa lub owoców morza, aby stworzyć pyszne i oryginalne danie. To cieniutkie, delikatne
ciasto służy przede wszystkim do przygotowania popularnych sajgonek i spring rolls. Jest bardzo łatwe w użyciu: wystarczy lekko
zwilżyć arkusz wodą, napełnić farszem i już mamy pyszne danie gotowe do spożycia. Po usmażeniu w woku, na głębokim tłuszczu
sajgonki stają się złociste i chrupiące. Odpowiedni dla wegan.
Marka standaryzowana: House of Asia
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Wietnamie.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papier ryżowy okrągły.
Marka: House of Asia
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętym
opakowaniu i zużyć w ciągu 6 miesięcy.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
wartość energetyczna
1465 kJ / 345 kcal
tłuszcz
0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
węglowodany
84 g
w tym cukry
0g
białko
0g
sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ryżowa 60 %, mąka z tapioki, sól
Przygotowanie i stosowanie: Przygotowanie, Zwilż wodą papier ryżowy i na środku ułóż wybrane składniki. Złóż brzegi papieru
ryżowego do środka zakrywając nadzienie. Zwiń zaczynając od dołu. Tak zawinięty spring rolls jest gotowy do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalnie bezglutenowy
Dodatkowe informacje: Więcej przepisów na dania kuchni azjatyckiej znajdziesz na:. www.houseofasia.pl.

Bakoma - Bakuś do kieszonki. wanilia. 80 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 88 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Bakuś posiada Formułę Zrównoważonego Rozwoju +, która zawiera składniki: wapń i witaminę D potrzebne do
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, witaminy B6 i B12 pomagające w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
(takich jak koncentracja, uczenie się, zapamiętywanie oraz myślenie). Witaminy B6 i B12 w Nowej Formule + dodatkowo pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zrównoważona i różnorodna dieta stanowi element zdrowego stylu życia.
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bakuś do kieszonki
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek o smaku waniliowym z dodatkiem wapnia i witamin: B6, D, B12.
Marka: Bakoma
Oswiadczenia zywieniowe: z dodatkiem wapnia i witamin: B6, D, B12.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie podgrzewać opakowania w mikrofalówce. Nie zostawiać bez opieki małego dziecka z zakrętką może ją połknąć.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6 °C.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól

Wartość odżywcza produktu w 100 g
406 kJ/96 kcal
2,2 g
1,5 g
12,8 g
12,4 g
6,3 g
0,10 g

Witamina B6
0,27 mg
Witamina D
0,94 µg
Witamina B12
0,80 µg
Wapń
150 mg
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). % RWS* w 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG odtłuszczony z MLEKA pasteryzowanego, cukier trzcinowy, ŚMIETANKA, BIAŁKA MLEKA, wapń,
naturalny aromat waniliowy z innymi naturalnymi aromatami, witamina B6, witamina D, witamina B12
Przygotowanie i stosowanie: Spożyć do 6 godzin po wyjęciu z lodówki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Formuła Zrównoważonego Rozwoju+ - wapń+wit. D, wit. B6+B12, spożyć do 6 h po wyjęciu z lodówki, do szkoły, na wycieczkę

Bakoma - Bakuś do kieszonki truskawkowy 80g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 90 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Bakuś posiada Formułę Zrównoważonego Rozwoju+, która zawiera składniki: wapń i witaminę D potrzebne do
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, witaminy B6 i B12 pomagające w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
(takich jak koncentracja, uczenie się, zapamiętywanie oraz myślenie). Witaminy B6 i B12 w Nowej Formule+ dodatkowo pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zrównoważona i różnorodna dieta stanowi element zdrowego stylu życia.
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bakuś do kieszonki
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek truskawkowy z dodatkiem wapnia i witamin: B6, D, B12.
Marka: Bakoma
Oswiadczenia zywieniowe: z dodatkiem wapnia i witamin: B6, D, B12.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie podgrzewać opakowania w mikrofalówce. Nie zostawiać bez opieki małego dziecka z zakrętką -

może ją połknąć.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6 °C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
406 kJ/96 kcal
Tłuszcz
2,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,5 g
Węglowodany
12,8 g
w tym cukry
12,4 g
Błonnik
6,3 g
Białko
0,10 g
Witamina B6
0,27 mg
Witamina D
0,94 µg
Witamina B12
0,80 µg
Wapń
150 mg
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). % RWS* w 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG odtłuszczony z MLEKA pasteryzowanego, cukier trzcinowy, truskawki 2,8 %, ŚMIETANKA, BIAŁKA
MLEKA, wapń, koncentrat soku z BURAKA, naturalny aromat truskawkowy, witamina B6, witamina D, witamina B12
Przygotowanie i stosowanie: Spożyć do 6 godzin po wyjęciu z lodówki.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Formuła Zrównoważonego Rozwoju+ - wapń+wit. D, wit. B6+B12, spożyć do 6 h po wyjęciu z lodówki, do szkoły, na wycieczkę

Auchan - Kwasek. Kwas cytrynowy 20g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Pakowano w Polsce. Kraj pochodzenia: 1 - Ukraina, 2 - Chiny, 3 - Austria, 4 - Czechy, 5 - Tajlandia. Numer kraju
pochodzenia podano po numerze partii produkcyjnej.
Przygotowanie: Kwas cytrynowy można stosować zamiast octu do zakwaszania niektórych zup, surówek, marynat, do wzmacniania
smaku galaretek, konfitur i soków, przyrządzonych z mało kwaśnych owoców, a także jako dodatek do napojów np. herbaty, wody
mineralnej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kwas cytrynowy spożywczy
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KWAS CYTRYNOWY spożywczy e330.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Soda oczyszczona 80g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, MLEKO i SELER

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce, kraj pochodzenia w zależności od partii produktu.
Przygotowanie: Można stosować w gospodarstwie domowym w celach spożywczych: wypieki ciast, gazowanie wód, a także do
czyszczenia sztućców, przypalonych garnków.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Soda oczyszczona
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: wodorowęglan sodu e500ii

Przechowywanie i stosowanie

Urbanek - Szczaw konserwowy 350 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 540 g

Marka standaryzowana: Urbanek
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczaw konserwowy. Produkt pasteryzowany.
Marka: Urbanek
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
77 kJ / 19 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
1,3 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
1,6 g
Sól
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: szczaw ukwaszony (szczaw, sól)

Przechowywanie i stosowanie

Jana - Ser twarogowy solankowy 275 g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Pakowany w atmosferze ochronnej

Rozszerzona nazwa produktu: Ser twarogowy solankowy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg solankowy
Marka: Jana
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
646 kJ/ 155 kcal
Tłuszcz
8,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,1 g
Węglowodany
4,5 g
- w tym cukry
4,5 g
Białko
15 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól (1,5%), kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ (zawiera LAKTOZĘ z MLEKA)

Przechowywanie i stosowanie

SER TOPIONY KUBEK B/LAKTOZY 130G LACTIMA Ser topiony bez laktozy
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 146 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Lactima
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser topiony do smarowania Bez laktozy*. *Zawartość laktozy <0,01 g/100 g.
Marka: Lactima
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: od +4°C do +10 °C. Po otwarciu spożyć w ciągu 2-3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
wartość energetyczna
778 kJ/187 kcal
tłuszcz
14 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
węglowodany
1,3 g
w tym cukry
1,3 g
białko
14 g
sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SERY 50%, woda, MLEKO w proszku odtłuszczone, sole emulgujące (E450, E452, E339), MASŁO, sól, substancja
zagęszczająca (guma guar)

Przechowywanie i stosowanie

Wielkopolski - Rafinowany olej rzepakowy 100% 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 942 g

Opis produktu: Wielkopolski olej rzepakowy tłoczony tylko raz, rafinowany, aby otrzymać najlepszej jakości produkt, z polskiego
rzepaku.
Marka standaryzowana: Wielkopolski
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Produkt polski
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Olej rzepakowy 100 %.
Marka: Wielkopolski
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g (= 110 ml)
Wartość energetyczna
3700 kJ/900 kcal
Tłuszcz
100 g
w tym kwasy tłuszczowe
- nasycone
7,0 g
- jednonienasycone
63 g
- wielonienasycone
30 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina E
33 mg (275 %*)
Witamina K
112 µg (149 %*)
Kwasy tłuszczowe Omega-3
9,1 g
Butelka zawiera około 91 łyżek stołowych. Wartość odżywcza 1 łyżka (10 g)
*%dziennej referencyjnej wartości spożycia370 kJ/90 kcal

Zdrowie i styl życia

Pozostale informacje: ISCC, wspieramy certyfikowane, zrównoważone rolnictwo, www.iscc-system.org,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tłoczony tylko raz, 100 % olej rzepakowy, omega 3, naturalne witaminy E, K, Produkt polski

Auchan - Cyrkiel + wkłady do ołówka 2.0 mm
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cyrkiel + wkłady do ołówka 2 mm
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Bezgluten - Chleb słonecznikowy bezglutenowy 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 356 g

Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-089-009
Zalecenia dla alergikow: GLUTEN - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Bezgluten
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb słonecznikowy
Marka: Bezgluten
Oswiadczenia zywieniowe: Niska zawartość cukrów. Wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna:
1135 kJ / 270 kcal
Tłuszcz:
7,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,8 g
Węglowodany:
43 g
w tym cukry:
4,2 g
Błonnik:
10 g
Białko:
2,5 g
Sól:
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, skrobia (kukurydziana, ryżowa), mąka (ryżowa, kukurydziana), nasiona słonecznika 5,9%, olej rzepakowy, cukier
trzcinowy, substancje zagęszczające: guma ksantanowa, hydroksypropylomethyloceluloza, drożdże, BŁONNIK Psyllium, sól himalajska,
proszek ze strąków drzewa świętojańskiego
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ulepszona receptura, niska zawartość cukrów, wysoka zawartość błonnika

Informacje dot stylu zycia cd: Odpowiednie dla osób nietolerujących glutenu.

Bezgluten - Chleb wieloziarnisty 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 326 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-089-014
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Łubin - Zawiera, Mleko - Zawiera, Sezam - Zawiera
Marka standaryzowana: Bezgluten
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb wieloziarnisty
Marka: Bezgluten
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna:
902 kJ / 215 kcal
Tłuszcz:
5,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,6 g
Węglowodany:
35 g
w tym cukry:
2,2 g
Błonnik:
7,4 g
Białko:
2,8 g
Sól:
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, olej rzepakowy, mąka gryczana, mąka z ŁUBINU, błonniki roślinne: Psyllium,
kakaowy, serwatka w proszku (z MLEKA), substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, hydroksypropylomethyloceluloza,
drożdże piekarnicze, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, sól spożywcza, mąka z ziaren słonecznika, dekstroza, cukier, siemię lniane
(0,7%), ziarno słonecznika (0,2%), płatki gryczane (0,2%), płatki jaglane (0,2%), SEZAM (0,2%), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, regulator kwasowości: kwas winowy
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: słonecznik i siemię lniane, wysoka zawartość błonnika
Informacje dot stylu zycia cd: Odpowiednie dla osób nietolerujących glutenu.

MyFood - Kalmary surowe cięte paski 200 g
Opis Produktu
Opis produktu: Porcja dla 1-2 osób. Gotowe w 8-10 minut. Doskonała przekąska. Najlepiej smakują, panierowane i smażone na patelni
Pochodzenie: Kraj pochodzenia kalmarów: Chiny
Warunki przechowywania: Przechowywać: W temperaturze -6'C 1 tydzień. W temperaturze -12'C 1 miesiąc. W temperaturze -18'C do
daty minimalne trwałości
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kalmary surowe, ciętr w paski, głęboko mrozone, glazurowane
Marka: My Food
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze ponizej -18'C. Chronić przed rozmrożeniem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
293 kJ/ 70 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
3g
- w tym cukry
0g
Białko
16 g
Sól
0,45 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: KALMAR krótkopłetwy japoński (Todarodes pacificus) 100% (metoda produkcji: złowione w morzu. Obszar połowu:
Północno Zachodni Pacyfik (FOA 61) Kraj pochodzenia: Chiny. Narzędzia połowowe: włoki)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi ukraińskie 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, RYBY, SIARCZYNY, MIĘCZAKI, SKORUPIAKI

Opis produktu: Doskonały smak. Cienkie ciasto. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Półprodukt garmażeryjny, gotowy do spożycia po obróbce termicznej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi ruskie
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
593kJ/ 140 Kcal
Tłuszcz
2,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
26 g
- w tym cukry
1,3 g
Białko
5,4 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, ziemniaki gotowane 27% (ziemniaki, woda), cebula smażona 4% (cebula, olej rzepakowy), JAJA, sól, olej
rzepakowy, przyprawy, substancja konserwująca (sorbinian potasu)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania. Garnek: Wlej do garnka około 2 l wody i zagotuj. Rozdzielone pierogi wrzuć do
wrzącej (ale nie gotującej się wody) i podgrzewaj około 2 minuty. Mikrofala: podgrzewaj 2 minuty (700 W). Patelnia: Wlej olej na rozgrzaną
patelnię, pierogi smaż na wolnym ogniu przez około 4-5 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi z kapustą i grzybami 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, RYBY, SIARCZYNY, MIĘCZAKI, SKORUPIAKI

Opis produktu: Doskonały smak. Cienkie ciasto. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Półprodukt garmażeryjny, gotowy do spożycia po obróbce termicznej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z kapustą i grzybami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
565 kJ/ 134 Kcal
Tłuszcz
2,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
26 g
- w tym cukry
1,7 g
Białko
4,0 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, kapusta kwaszona parzona 32% (kapusta kwaszona, woda), woda, pieczarki duszone 7% (pieczarki, olej
rzepakowy), bułka tarta (mąka PSZENNA, drożdże, sól), cebula smażona (cebula, olej rzepakowy), JAJA, olej rzepakowy, sól, cukier,
pieprz, syrop glukozowy, aromat, ekstrakt drożdżowy, maltodekstryna, substancja konserwująca (sorbinian potasu)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania. Garnek: Wlej do garnka około 2 l wody i zagotuj. Rozdzielone pierogi wrzuć do
wrzącej (ale nie gotującej się wody) i podgrzewaj około 2 minuty. Mikrofala: podgrzewaj 2 minuty (700 W). Patelnia: Wlej olej na rozgrzaną
patelnię, pierogi smaż na wolnym ogniu przez około 4-5 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi z serem 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, RYBY, SIARCZYNY, MIĘCZAKI, SKORUPIAKI

Opis produktu: Doskonały smak. Cienkie ciasto. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Półprodukt garmażeryjny, gotowy do spożycia po obróbce termicznej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z serem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
695 kJ/ 164 Kcal
Tłuszcz
1,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
31 g
- w tym cukry
7,6 g
Białko
6,8 g
Sól
0,42 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, ser twarogowy 33% (z MLEKA), woda, cukier, kasza manna z PSZENICY gotowana (kasza manna, woda),
błonnik PSZENNY, JAJA, olej rzepakowy, sól, skrobia modyfikowana kukurydziana, serwatka (z MLEKA), aromat, substancja
konserwująca (sorbinian potasu)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania. Garnek: Wlej do garnka około 2 l wody i zagotuj. Rozdzielone pierogi wrzuć do
wrzącej (ale nie gotującej się wody) i podgrzewaj około 2 minuty. Mikrofala: podgrzewaj 2 minuty (700 W). Patelnia: Wlej olej na rozgrzaną
patelnię, pierogi smaż na wolnym ogniu przez około 4-5 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi z serem i jagodami 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, RYBY, SIARCZYNY, MIĘCZAKI, SKORUPIAKI

Opis produktu: Doskonały smak. Cienkie ciasto. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Półprodukt garmażeryjny, gotowy do spożycia po obróbce termicznej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z serem i jagodami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
628 kJ/ 149 Kcal
Tłuszcz
1,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
26 g
- w tym cukry
8,2 g
Białko
7,5 g
Sól
0,34 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, ser twarogowy 27% (z MLEKA), woda, cukier, kasza manna z PSZENICY gotowana (kasza manna, woda),
jagody 4%, błonnik PSZENNY, JAJA, sól, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, serwatka (z MLEKA), aromat,
substancja konserwująca (sorbinian potasu)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania. Garnek: Wlej do garnka około 2 l wody i zagotuj. Rozdzielone pierogi wrzuć do
wrzącej (ale nie gotującej się wody) i podgrzewaj około 2 minuty. Mikrofala: podgrzewaj 2 minuty (700 W). Patelnia: Wlej olej na rozgrzaną
patelnię, pierogi smaż na wolnym ogniu przez około 4-5 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi z serem i truskawkami 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, RYBY, SIARCZYNY, MIĘCZAKI, SKORUPIAKI

Opis produktu: Doskonały smak. Cienkie ciasto. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Półprodukt garmażeryjny, gotowy do spożycia po obróbce termicznej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z serem i truskawkami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
664 kJ/ 157 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
28 g
- w tym cukry
7,6 g
Białko
8,1 g
Sól
0,71 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, ser twarogowy 27% (z MLEKA), woda, cukier, kasza manna z PSZENICY gotowana (kasza manna, woda),
truskawki 4%, błonnik PSZENNY, JAJA, sól, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, serwatka (z MLEKA), aromat,
substancja konserwująca (sorbinian potasu)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania. Garnek: Wlej do garnka około 2 l wody i zagotuj. Rozdzielone pierogi wrzuć do
wrzącej (ale nie gotującej się wody) i podgrzewaj około 2 minuty. Mikrofala: podgrzewaj 2 minuty (700 W). Patelnia: Wlej olej na rozgrzaną
patelnię, pierogi smaż na wolnym ogniu przez około 4-5 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi z mięsem 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, SELER, SOJĘ, RYBY, SIARCZYNY, MIĘCZAKI, SKORUPIAKI

Opis produktu: Doskonały smak. Cienkie ciasto. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Półprodukt garmażeryjny, gotowy do spożycia po obróbce termicznej
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z mięsem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
781 kJ/ 186 Kcal
Tłuszcz
7,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,7 g
Węglowodany
24 g
- w tym cukry
1,3 g
Białko
7,9 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, mięso 27% (mięso drobiowe z indyka 11,8%, mięso wieprzowe 8,4%, mięso wołowe 6,8%), woda, teksturat
grochu (groch żółty, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO), cebula smażona 1,5% (cebula, olej rzepakowy), olej rzepakowy, sól, błonnik
PSZENNY, marchew gotowana (marchew, woda), JAJA, przyprawy, ekstrakt, drożdży, aromaty, substancja konserwująca (sorbinian
potasu)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania. Garnek: Wlej do garnka około 2 l wody i zagotuj. Rozdzielone pierogi wrzuć do
wrzącej (ale nie gotującej się wody) i podgrzewaj około 2 minuty. Mikrofala: podgrzewaj 2 minuty (700 W). Patelnia: Wlej olej na rozgrzaną
patelnię, pierogi smaż na wolnym ogniu przez około 4-5 minut

Przechowywanie i stosowanie

Kamis - Przyprawa Fix nuggetsy klasyczne 90g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 94 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Zawiera, SOJA Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Doprawione aromatycznymi przyprawami Nuggetsy klasyczne Kamis są soczyste, chrupiące i łatwe w przygotowaniu.
Marka standaryzowana: Kamis
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Panierka do kurczaka.
Marka: Kamis
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1482/350 (kJ/kcal)
Tłuszcz
2,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
73 g
w tym cukry
1,8 g
Białko
8,3 g
Sól
3,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, mąka kukurydziana, mąka grochowa, skrobia ziemniaczana, skrobia modyfikowana, sól, przyprawy (w tym
GORCZYCA biała, kolendra), substancje spulchniające: difosforan disodowy, wodorowęglan sodu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku glutaminianu monosodowego, gwarancja jakości
Dodatkowe informacje: Więcej inspiracji znajdziecie na:. Facebook: Kamis. Życie ze smakiem. www.kamis.pl.

NIVEA - Żel pod prysznic Men Silver 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA MEN Silver Protect Żel pod prysznic dla mężczyzn jest przeznaczony do mycia ciała, twarzy i włosów. Ten
odświeżający żel pod prysznic ma innowacyjną formułę z jonami srebra, która, jak naukowo udowodniono, powstrzymuje rozwój bakterii i
dzięki temu pozwala Ci zatrzymać uczucie świeżości po prysznicu na dłużej. Lekka konsystencja żelu zamienia się w delikatnie
pielęgnującą pianę, która myje, orzeźwia Twoją skórę i pobudza do działania. To kosmetyk przygotowany specjalnie z myślą o
mężczyznach - zapewnia kompleksową pielęgnację pod prysznicem i działa na jak prawdziwy zastrzyk energii. Ten antybakteryjny żel
daje Ci poczucie czystości i świeżości na cały dzień. Formuła jest w 99% biodegradowalna (zgodnie z OECD lub zbliżonymi metodami), a
butelka (wyłączając etykietę i nakrętkę) została wykonana w 97% z odzyskanego plastiku.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikaj kontaktu z oczami.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Decyl Glucoside, Parfum, Silver Citrate, Glycerin,
Citric Acid, Glycol Distearate, Laureth-4, Sodium Sulfate, Sodium Benzoate, Linalool, Limonene, CI 61570, CI 16035, CI 10316
Pozostale informacje: Product ID: 80815,
Przygotowanie i stosowanie: Żel odpowiedni do codziennego stosowania. Nanieś żel na mokrą skórę i umyj ciało, twarz i włosy, pomijając
okolice oczu. Po umyciu dokładnie spłucz ciepłą wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Formuła z dodatkiem jonów srebra Działa przeciwko nieprzyjemnemu zapachowi Oczyszcza i odświeża skórę Formuła 3w1: do
ciała, twarzy i włosów

Grycan - lody Tiramisu rozkosznie włoskie familijne 0.9 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 619 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Jaja - Zawiera, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki
ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Zawiera
Opis produktu: Lody Grycan Tiramisu w dużym, familijnym opakowaniu. Tworzone są wyłącznie z naturalnych składników z dbałością o
najdrobniejsze szczegóły, w oparciu o tradycyjną recepturę udoskonalaną przez pokolenia rodziny cukierników. Do ich produkcji użyto
pysznego czekoladowo-kawowego likieru. Dzięki temu możesz poczuć rozkosznie włoski smak tiramisu o każdej porze dnia i roku zawsze, kiedy Ty i Twoja rodzina macie ochotę na coś naprawdę pysznego. Wystarczy dla każdego!.
Marka standaryzowana: Grycan
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody o smaku waniliowym z sosem kawowo-czekoladowym
Marka: Grycan
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Lody rozmrożone nie mogą być ponownie zamrażane. .
Wartości odżywcze
100 g produktu:
wartość energetyczna
1078 kJ / 258 kcal
tłuszcz
13,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
8,4 g
węglowodany
29,8 g
w tym cukry
22,7 g
błonnik
0,6 g
białko
4,4 g
sól
0,15 g
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) %*)
*) % referencyjnej wartości spożycia.
13%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANA kremówka, woda, sos - 19% [ziemniaczany syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, kawa naturalna

rozpuszczalna - 2%, czekolada - 1,1% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyny SOJOWE), aromat), kakao o
obniżonej zawartości tłuszczu, aromat], cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, ziemniaczany syrop glukozowy, tłuszcz kokosowy,
żółtka JAJ, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba
świętojańskiego, guma guar), aromat, sól, barwnik (karoten)
Pozostale informacje: Zawartość netto: 525 g,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, jakość gwarantuję osobiście - Z. Grycan, rozkosznie włoskie

NIVEA - Dwufazowy płyn do demakijażu oczu 125 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA Dwufazowy płyn do demakijażu oczu skutecznie usuwa nawet bardzo trwały tusz do rzęs, bez konieczności
uporczywego pocierania powiek. Płyn skutecznie i delikatnie oczyszcza wrażliwą skórę wokół oczu, dbając również o rzęsy. Formuła
płynu wzbogacona została o wyciąg z bławatka i biotynę, dzięki czemu jest on łagodny dla oczu i mogą go stosować również osoby noszące
soczewki. Za sprawą pielęgnującej dwufazowej formuły, płyn chroni delikatne rzęsy i dba o zachowanie ich piękna. Produkt nie pozostawia
nieprzyjemnej, tłustej warstwy na skórze. Jego tolerancja dla skóry została przebadana dermatologicznie i okulistycznie. Produkt nadaje się
do wszystkich typów cery. Przed użyciem dobrze wstrząśnij. *Wegańska formuła - bez składników pochodzenia zwierzęcego.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: _NULL.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: CI 61565, CI 60725, Benzethonium Chloride, Phenoxyethanol, Trisodium EDTA, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium
Chloride, Centaurea Cyanus Flower Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Dimethicone, ISOPROPYL Palmitate, Isododecane, Aqua
Pozostale informacje: Product ID: 81182,
Przygotowanie i stosowanie: Przed użyciem dobrze wstrząśnij. Nałóż na wacik niewielka ilość płynu i delikatnie oczyść okolice oczu. Nie
wymaga mocnego pocierania powiek. Odpowiedni również dla osób noszących szkła kontaktowe.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Zawiera BIOTYNĘ i EKSTRAKT Z BŁAWATKA Skutecznie usuwa wodoodporny makijaż Nie wymaga mocnego pocierania
Chroni delikatne rzęsy Odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe Wegańska formuła*

Auchan - Kawa rozpuszczalna 200g. intensywność 8/10
Opis Produktu
Podmarka: Classico
Przygotowanie: Wsypać jedna lub dwie łyżeczki kawy do filiżanki i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa rozpuszczalna, granulowana. Intensywność 8/10
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kawa Gold Intenso rozpuszczalna liofilizowana 200g
Opis Produktu
Podmarka: Gold intenso
Przygotowanie: Wsypać jedna lub dwie łyżeczki kawy do filiżanki i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa rozpuszczalna liofilizowana. Intensywność 4/10

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Kawa rozpuszczalna liofilizowana 100g. Intens. 4/10

Opis Produktu
Podmarka: Gold intenso
Przygotowanie: Wsypać jedna lub dwie łyżeczki kawy do filiżanki i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kawa rozpuszczalna liofilizowana. Intensywność 4/10

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Kawa rozpuszczalna Crema 160g. intensywność 6/10
Opis Produktu
Podmarka: Crema

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: kawa rozpuszczalna w proszku Intensywność 6/10
Marka: Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Tymbark - Jabłko-arbuz. Napój owocowy 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 538 g
Marka standaryzowana: Tymbark

Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój owocowy. Niegazowany, pasteryzowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: Tymbark
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 ml:
energia
80 kJ/19 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,6 g
w tym cukry
4,6 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (19%), cukier, sok arbuzowy z zagęszczonego soku (1%), regulatory kwasowości kwas cytrynowy i kwas jabłkowy, koncentrat barwiący z czarnej marchwi i borówek, aromaty, substancja słodząca - sukraloza

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mniej cukru, bez konserwantów, Polska Marka

ZPC Milanówek - Krówki mleczne 1kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1010 g
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZECHY
Marka standaryzowana: ZPC Milanówek
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krówka mleczna. Pomadki mleczne niekrystaliczne.
Marka: ZPC Milanówek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1703 kJ/ 403 kcal
Tłuszcz
10 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,7 g
Węglowodany
75 g
w tym cukry
64 g
Białko
3,3 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, pełne MLEKO w proszku (13%), tłuszcze roślinne (rzepakowy, palmowy)

Przechowywanie i stosowanie

Oshee - Napój izotoniczny niegazowany o smaku pomarańczowym 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 792 g

Opis produktu: Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych oraz pomagają
utrzymać wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku pomarańczowym z dodatkiem witamin, potasu, magnezu.
Zawiera cukier i substancje słodzące.
Marka: Oshee
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Spożyć bezpośrednio
po otwarciu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
101 kJ/24 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
5,4 g
w tym cukry
3,5 g
Białko
0g
Sól
0,14 g
Witaminy i minerały
Niacyna (B3)
1,2 mg (7,5 %*)
Witamina B6
0,105 mg (7,5 %*)
Biotyna
3,75 µg (7,5 %*)
Potas
67 mg (3,4 %*)
Magnez
11,25 mg (3 %*)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłejWartość odżywcza w 750 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia

Skladniki: woda, glukoza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, cytryniany sodu, regulator kwasowości: cytryniany potasu,
substancje KONSERWUJĄCE: sorbinian potasu, benzoesan sodu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancje słodzące: aspartam i
acesulfam K, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej, aromat, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina
B6, biotyna), węglan magnezu, barwniki: E110- może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci, E150d, karoteny
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Po prostu biegnij. kupuj online: www.osheeshop.eu. #oshee. www.oshee.eu.

ZMB Białystok - Bekon z wędzarni 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać MLEKO(łącznie z LAKTOZĄ), SELER, GORCZYCĘ
Opis produktu: Polędwica wieprzowa, wędzona, parzona. Zawiera wodę dodaną.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bekon z wędzarni
Marka: ZMB Białystok
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +2C do +10C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
407 kJ / 97 kcal
Tłuszcz
2,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Węglowodany
1,3 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
17 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Mięso wieprzowe 69%, woda, sól, białko OSJOWE, stabilizatory: trifosforan pentasodowy, difosforan tetrapotasowy,
polifosforan sodowy, substancje zagęszczające: przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma, guma ksantanowa, wzmacniacze
smaku: glutaminian sodu, rybonukleotydy disodowe, błonnik OWSIANY, cukry, BIAŁKO wieprzowe, przeciwutleniacze: izoaskorbinian
sodu, askorbinian sodu, przyprawy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, substancja
konserwująca: azotyn sodu.

Przechowywanie i stosowanie

Dancoal-Brykiet z węgla drzewnego do grillowania-2.5 kg
Opis Produktu
Jednostka opisowa: kg

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Brykiet z węgla drzewnego do grillowania
Marka: Dancoal

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

House of Asia - Pasta Wasabi ostra 43g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 58 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Zawiera

Marka standaryzowana: House of Asia
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Chinach.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ostra pasta z Wasabi. Zawiera substancję słodzącą.
Marka: House of Asia
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 14 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
wartość energetyczna
1283 kJ / 307 kcal
tłuszcz
13,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,5 g
węglowodany
47 g
w tym cukry
13 g
w tym poliole
13,6 g
białko
0,6 g
sól
7,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, chrzan 18,6 %, olej SOJOWY, skrobia kukurydziana, substancja słodząca: E420(i), sól, LAKTOZA, substancje
zagęszczające: E460(i), E415, wasabi (Wasabia japonica) 0,7 %, aromat, regulator kwasowości: E330, kurkuma w proszku, barwnik: E133

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kuchnia japońska

Lurpak - Soft. mix 78% tłuszczu 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 202 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Lurpak Premium Miks to wyśmienite połączenie Masła Lurpak z olejem rzepakowym. Posmaruj nim swój ulubiony chleb
i dodaj to na co tylko masz ochotę. - Wysoka zawartość masła 64 %. - Nie zawiera oleju palmowego. - Nie zawiera barwników i substancji
konserwujących. - Tylko naturalne składniki. - Nadaje się do mrożenia.
Marka standaryzowana: Lurpak
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Danii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miks tłuszczowy do smarowania 78 % (52 % tłuszcz mleczny i 26 % tłuszcz roślinny).
Marka: Lurpak
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2 - +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
2905 kJ / 706 kcal
Tłuszcz
78 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone35 g
Węglowodany
0,6 g
w tym cukry
0,6 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MASŁO 64 % (z MLEKA), olej rzepakowy 26 %, woda, kultury bakterii kwasu MLEKOWEGO, Zawiera 64 % MASŁA
Lurpak

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tofu naturalne 180g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt sojowy pasteryzowany, pakowany próżniowo

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Słowacji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tofu naturalne
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do +5°C i spożyć w
ciągu 24 godzin
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
521 kJ/125 kcal
Tłuszcz
7,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
2,3 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
12 g
Sól
0,2 g
Wapń
210 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziarna SOI 57%, woda, sól, substancje wiążące: chlorek wapnia, chlorek magnezu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tofu wędzone 160g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt sojowy pasteryzowany, wędzony, pakowany próżniowo

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Słowacji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tofu wędzone
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do +5°C i spożyć w
ciągu 24 godzin
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
558 kJ/134 kcal
Tłuszcz
8g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
2,4 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
13 g
Sól
1g
Wapń
220 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziarna SOI 57%, woda, sól, substancje wiążące: chlorek wapnia, chlorek magnezu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Parówki z tofu 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: nasiona SEZAMU, GORCZYCĘ

Rozszerzona nazwa produktu: Produkt roślinny wędzony dymem bukowym, pasteryzowany, pakowany próżniowo
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Słowacji
Przygotowanie: Przed spożyciem wyjąć z folii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Parówki z tofu klasyczne
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do +8°C i spożyć w
ciągu 24 godzin. Chronić przed światłem.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
918 kJ/ 221 kcal
Tłuszcz
17 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,4 g
Węglowodany
5g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
12 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: tofu 55% (nasiona SOI 57%, woda), olej rzepakowy, system stabilizujący:[ BIAŁKO grochu, BIAŁKO słonecznika, substancje
zagęszczające: konjak, karagen, metyloceluloza, substancja żelują: chlorek potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy], sos SOJOWY
BEZGLUTENOWY (woda, fermentowane nasiona SOI, fermentowana PSZENICA, sól), sól, mieszanka przypraw, EKSTRAKTY
przypraw, naturalne aromaty, suszone warzywa, cebula, czosnek, fermentowany ryż,

Przechowywanie i stosowanie

NIVEA - Invisible antyperspirant spray 150 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Antyperspirant w spray'u NIVEA Black&White Invisible Clear to produkt, który zapewni Ci skuteczną i niezawodną ochronę przed
poceniem się, bez ryzyka pobrudzenia Twoich ulubionych ubrań. Zapewnia ochronę 5w1 i chroni przed nieprzyjemnym zapachem, poceniem, żółtymi
plamami, białymi śladami oraz przed podrażnieniami. Antyperspirant dla kobiet chroni przed powstawaniem żółtych plam na białych ubraniach oraz
białych śladów na czarnych. Unikalna formuła chroni Cię przed nadmiernym poceniem się przez 48 godzin, jednocześnie pielęgnując Twoją skórę. Delikatny i
kobiecy zapach zapewnia uczucie świeżości. Formuła nie zawiera alkoholu etylowego, a jego łagodność dla skóry została potwierdzona dermatologicznie.
Przeciw białym śladom na czarnych ubraniach i przeciw żółtym plamom.

Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Niebezpieczeństwo: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Nie rozpylać prosto w oczy. Nie nanosić na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Oddawać do recyklingu tylko puste opakowanie. Unikać
długotrwałego rozpylania i bezpośredniego wdychania.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Butane, ISOBUTANE, Propane, Cyclomethicone, Aluminum Chlorohydrate, C12-15 Alkyl Benzoate, ISOPROPYL Palmitate,
Palmitamidopropyltrimonium Chloride, Octyldodecanol, Propylene Glycol, Disteardimonium Hectorite, Propylene Carbonate,
Dimethiconol, Linalool, Citronellol, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Benzyl Alcohol, Limonene, Parfum
Pozostale informacje: Product ID: 82237,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząśnij przed użyciem Rozpyl w odległości 15 cm wyłącznie na skórę pod pachami. Pozostaw do
wyschnięcia. Nie nanosić na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Delikatny i kobiecy zapach Ochrona przed białymi śladami na czarnych ubraniach i żółtymi plamami na białych ubraniach
Niezawodna 48h ochrona przed poceniem i pielęgnacja skóry 5x ochrona przed: nieprzyjemnym zapachem, poceniem, białymi śladami,
żółtymi plamami oraz podrażnieniami Formuła 0% alkoholu (nie zawiera alkoholu etylowego)

NIVEA - Invisible antyperspirant roll-on 50 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA Black&White Invisible Clear Antyperspirant to produkt, który zapewni Ci skuteczną i niezawodną ochronę przed
poceniem się, bez ryzyka pobrudzenia Twoich ulubionych ubrań. Zapewnia ochronę 5w1 i chroni przed nieprzyjemnym zapachem,
poceniem, żółtymi plamami, białymi śladami oraz przed podrażnieniami. Antyperspirant nie pozostawia żółtych plam na białych ubraniach
ani białych śladów na czarnych. Unikalna formuła chroni Cię przed nadmiernym poceniem się przez 48 godzin, jednocześnie pielęgnując
Twoją skórę. Delikatny i kobiecy zapach zapewnia uczucie świeżości. Jego łagodność dla skóry została potwierdzona dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Tylko do użytku zewnętrznego.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Isoceteth-20, Paraffinum Liquidum, Butylene Glycol, Glyceryl Isostearate, Laureth-7 Citrate,
Palmitamidopropyltrimonium Chloride, Propylene Glycol, PEG-150 Distearate, Linalool, Citronellol, Benzyl Alcohol, Limonene, ALPHAISOMETHYL Ionone, Parfum
Pozostale informacje: Product ID: 82240,
Przygotowanie i stosowanie: Nanieść na skórę pod pachami. Pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną
skórę.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Delikatny i kobiecy zapach Ochrona przed białymi śladami na czarnych ubraniach i żółtymi plamami na białych ubraniach
Niezawodna 48h ochrona przed poceniem i pielęgnacja skóry 5x ochrona przed: nieprzyjemnym zapachem, poceniem, białymi śladami,
żółtymi plamami oraz podrażnieniami Formuła 0% alkoholu (nie zawiera alkoholu etylowego)

NIVEA - Men antyperspirant invisible 150 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA MEN Antyperspirant Invisible Power w sprayu for Black&White to nowy antyperspirant opracowany we
współpracy z ekspertami z dziedziny tekstyliów, by zapewnić Ci mocną i niezawodną ochronę przed poceniem się, bez ryzyka
pobrudzenia ubrań. Antyperspirant w sprayu nie pozostawia białych plam na czarnych ubraniach ani żółtych na białych. Unikalna formuła
chroni Cię przed nadmiernym poceniem przez 48 godzin i pomaga zachować pierwotny kolor ubrań. Przezroczysta ochrona nie pozostawia
śladów - cokolwiek na siebie założysz. Antyperspirant opracowany we współpracy przez Międzynarodowy Instytut Tekstylny
Hohenstein.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Niebezpieczeństwo: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Nie rozpylać prosto w oczy. Nie nanosić na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Oddawać do recyklingu tylko puste opakowanie. Unikać
długotrwałego rozpylania i bezpośredniego wdychania.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Butane, ISOBUTANE, Propane, Cyclomethicone, Aluminum Chlorohydrate, C12-15 Alkyl Benzoate, ISOPROPYL Palmitate,
Palmitamidopropyltrimonium Chloride, Octyldodecanol, Propylene Glycol, Disteardimonium Hectorite, Propylene Carbonate,
Dimethiconol, Linalool, Limonene, Geraniol, Parfum
Pozostale informacje: Product ID: 82241,
Przygotowanie i stosowanie: Rozpyl w odległości 15 cm wyłącznie na skórę pod pachami. Pozostaw do wyschnięcia. Nie nanosić na
uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Klasyczny, męski zapach Ochrona przed białymi śladami na czarnych ubraniach i żółtymi plamami na białych ubraniach
Niezawodna 48h ochrona przed poceniem i pielęgnacja skóry 5x ochrona przed: nieprzyjemnym zapachem, poceniem, białymi śladami,
żółtymi plamami oraz podrażnieniami Formuła 0% alkoholu (nie zawiera alkoholu etylowego)

Brutal - Płyn po goleniu 100 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 282 g
Opis produktu: Płyn po goleniu Brutal Classic przywraca skórze równowagę po goleniu, korzenno-ziołowa nuta zapachowa zapewni
długotrwały efekt odświeżający i podkreśli charakter każdego mężczyzny. Produkt testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Brutal
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Brutal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Alcohol Denat.Aqua, Parfum, Glycerin, Menthol, HYDROXYCITRONELLAL, Benzyl Salicylate, Coumarin, Geraniol,
Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene, Benzyl Alcohol, Citral, Eugenol, Isoeugenol, Benzyl Cinnamate, Benzyl Benzoate, Citronellol,
ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Evernia Furfuracea Extract, Evernia Prunastri Extract, CI 19140, CI 16255, CI 28440

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zapach prawdziwego mężczyzny

Ziaja - Płyn do higieny intymnej z kwasem hialuronowym 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 550 g
Opis produktu: Przebadany przez lekarzy ginekologów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Posiada certyfikat
Akademickiego Stowarzyszenia Ginekologów Onkologów w Gdańsku. codzienna higiena nawilżająca. Płyn z kwasem hialuronowym do
codziennej higieny okolic intymnych. Przeznaczony dla kobiet w każdym wieku. Polecany jako preparat pomocniczy w łagodzeniu
podrażnień. - Delikatnie myje oraz zapewnia długotrwałe uczucie czystości i świeżości. - Kwas hialuronowy odpowiednio nawilża. - Kwas
mlekowy dba o naturalne pH miejsc intymnych. - Redukuje dyskomfort spowodowany podrażnieniami. - Niezbędny do prawidłowej
pielęgnacji i higieny intymnej. kremowa konsystencja, delikatnie perfumowana. pH fizjologiczne. Preparat testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Intima
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Lactic Acid, Panthenol, Allantoin, Sodium
Hyaluronate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Styrene/Acrylates Copolymer, Coco-Glucoside, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Sodium
Benzoate, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, HYDROXYCITRONELLAL
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Do mycia stosować niewielką ilość płynu, dokładnie spłukać.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z kwasem hialuronowym, nawilżający

Ziaja - Płyn do higieny intymnej z kwasem mlekowym ochronny 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 556 g
Opis produktu: Przebadany przez lekarzy ginekologów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Posiada certyfikat
Akademickiego Stowarzyszenia Ginekologów Onkologów w Gdańsku. codzienna higiena ochronna. Płyn z kwasem mlekowym do
codziennej higieny okolic intymnych. Przeznaczony dla kobiet w każdym wieku. Polecany jako preparat pomocniczy w łagodzeniu
podrażnień. - Delikatnie myje oraz zapewnia długotrwałe uczucie czystości i świeżości. - Kwas mlekowy wpływa korzystnie na mikroflorę
okolic intymnych. - Zmniejsza uczucie dyskomfortu. - Przywraca i utrzymuje odpowiednie pH miejsc intymnych. - Niezbędny do
prawidłowej pielęgnacji i higieny intymnej. formuła przyjazna dla środowiska. 95 % składników pochodzenia naturalnego. pH fizjologiczne.
Preparat testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Intima
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Lactic Acid, Panthenol, Allantoin, Glycol
Distearate, Laureth-4, Glyceryl Oleate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal,
Linalool, HYDROXYCITRONELLAL
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Do mycia stosować niewielką ilość płynu, dokładnie spłukać.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z kwasem mlekowym

Bakoma - 7 zbóż Men. jabłko i pomarańcza. 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 312 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ŻYTO - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: 7 zbóż men
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt z jabłkiem, pomarańczą oraz ze zbożami, ziarnami słonecznika i dyni.
Marka: Bakoma
Oswiadczenia zywieniowe: źródło białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze 100 g produktu
Wartość energetyczna 406 kJ / 96 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy nasycone1,8 g
Węglowodany
14,8 g
w tym cukry
13,1 g
Białko
3,4 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, MLEKO zagęszczone odtłuszczone, cukier trzcinowy, ŚMIETANKA, jabłka 2,8%, pomarańcza 2,8%, ZBOŻA
1,4%: JĘCZMIEŃ, PSZENICA, ŻYTO, OWIES, gryka, ryż, PSZENICA ORKISZ, otręby PSZENNE, ziarna słonecznika 0,9%, ziarna
dyni 0,3%, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło białka, z ziarnami dyni i słonecznika, prosty skład - jogurt, owoce, cukier trzcinowy, ziarna

Bakoma - 7 zbóż Men. brzoskwinia i gruszka. 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 314 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ŻYTO - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: 7 zbóż men
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt z brzoskwinią, gruszką oraz ze zbożami, ziarnami słonecznika i dyni.
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze 100 g produktu
Wartość energetyczna 406 kJ / 96 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy nasycone1,8 g
Węglowodany
14,8 g
w tym cukry
13,1 g
Białko
3,4 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, MLEKO zagęszczone odtłuszczone, cukier trzcinowy, ŚMIETANKA, brzoskwinia 2,8%, gruszka 2,8%, ZBOŻA
1,4%: JĘCZMIEŃ, PSZENICA, ŻYTO, OWIES, gryka, ryż, PSZENICA ORKISZ, otręby PSZENNE, ziarna słonecznika 0,9%, ziarna
dyni 0,3%, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład - jogurt, owoce, cukier trzcinowy, ziarna, dynia, słonecznik, pszenica, jęczmień, żyto, owies, ryż, gryka, orkisz

Bakoma - 7 zbóż Men. ananas i mango. 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 314 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ŻYTO - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: 7 zbóż men
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt z ananasem, mandarynką oraz ze zbożami, ziarnami słonecznika i dyni.
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze 100 g produktu
Wartość energetyczna 406 kJ / 96 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy nasycone1,8 g
Węglowodany
14,8 g
w tym cukry
13,1 g
Białko
3,4 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, MLEKO zagęszczone odtłuszczone, cukier trzcinowy, ŚMIETANKA, ananas 2,8%, mandarynka 2,8%, ZBOŻA
1,4%: JĘCZMIEŃ, PSZENICA, ŻYTO, OWIES, gryka, ryż, PSZENICA ORKISZ, otręby PSZENNE, ziarna słonecznika 0,9%, ziarna
dyni 0,3%, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: prosty skład - jogurt, owoce, cukier trzcinowy, ziarna, dynia, słonecznik, pszenica, jęczmień, żyto, owies, ryż, gryka, orkisz

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Makaron Linguine 500g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, JAJA
Rozszerzona nazwa produktu: makaron z pszenicy durum linguin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Przygotowanie: zagotować wodę, posolić według uznania, do gotującej wody wrzuć makaron. Gotować 11-13 minut od czasu do czasu
mieszając. Ugotowany makaron odcedzić.

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron Linguine
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać szczelnie zamknięte
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1487 kJ/ 351 Kcal
Tłuszcz
1,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
70 g
- w tym cukry
3,2 g
Błonnik
3g
Białko
13 g
Sól
<0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka z PSZENICY twardej durum

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pieczywo chrupkie ryżowe 120g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … Wyprodukowano w Polskiej firmie rodzinnej. Prosty skład. Produkcja kontrolowana

Pole rezerwowe 20: Produkt zawiera naturalnie występujące cukry
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo chrupkie ryżowe, wyprodukowane metodą ekstruzji. Bez dodatku cukrów (Produkt zawiera
naturalnie występujące cukry)
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1549 kJ/ 370 Kcal
Tłuszcz
1,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
81 g
- w tym cukry
0g
Błonnik
0g
Białko
8g
Sól
0,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Grysik ryżowy 99,52%, sól, olej rzepakowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pieczywo chrupkie pszenne 140g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … Wyprodukowano w Polskiej firmie rodzinnej. Prosty skład. Produkcja kontrolowana

Pole rezerwowe 20: Produkt zawiera naturalnie występujące cukry
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo chrupkie pszenne, wyprodukowane metodą ekstruzji. Bez dodatku cukrów (Produkt zawiera
naturalnie występujące cukry)
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 g
1414 kJ/ 338 Kcal
2,2 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

66 g
0,7 g
7,5 g
9,8 g
0,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA typ 500 48,06%, mąka PSZENNA typ 1850, graham 24,03%, mąka ŻYTNIA typ 2000 14,42%, grys
kukurydziany 10,57%, BŁONNIK PSZENNY 1,63%, olej roślinny (rzepakowy), sól, suchy zakwas ŻYTNI (mąka ŻYTNIA, bakterie
fermentacji, woda)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pieczywo chrupkie żytnie 140g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Wyprodukowano w polskiej firmie rodzinnej. Prosty skład. Produkcja kontrolowana.

Podmarka: Pewni Dobrego
Rozszerzona nazwa produktu: Pieczywo chrupkie żytnie wyprodukowane metodą eksrukcji
Kraj pochodzenia: Wyprodukowno w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo chrupkie żytnie
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1393 kJ/ 333 kcal
Tłuszcz
3,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
62 g

- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

3g
12,3 g
0,7 g
0,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka ŻYTNIA typ 2000 68,29%, mąka ŻYTNIA typ 720 18,97%, mąka PSZENNA typ 500 7,59%, olej rzepakowy,
BŁONNIK PSZENNY 1,44%, suchy zakwas ŻYTNI (mąka ŻYTNIA, bakterie fermentacji, woda, cukier, sól)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Pieczywo chrupkie kukurydziano-ryżowe 120g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Wyprodukowano w polskiej firmie rodzinnej. Prosty skład. Produkcja kontrolowana.

Podmarka: Pewni Dobrego
Rozszerzona nazwa produktu: Pieczywo chrupkie kukurydziano-ryżowe wyprodukowane metodą ekstruzji. Bez dodatków cukrów.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo chrupkie kukurydziano-ryżowe
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1496 kJ/357 kcal
Tłuszcz
1,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
76 g
- w tym cukry
0,9 g
Błonnik
2,7 g
Białko
7,9 g

Sól

0,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Grys kukurydziany 90,41%, grysik ryżowy 9,04%, sól, olej rzepakowy.

Przechowywanie i stosowanie

Sante-Cukier trzcinowy nieraf. drobny Demerara 500g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 531 g

Opis produktu: Cukier trzcinowy skarb Mauritiusa... Cukier trzcinowy typu Demerara - pochodzi ze słonecznej wyspy Mauritius
położonej na Oceanie Indyjskim. Sekretem jego wspaniałego smaku i bogatego aromatu jest trzcina cukrowa, która rośnie na niezwykle
żyznych wulkanicznych popiołach tej wyspy. Cukier trzcinowy typu Demerara ekstra fine (drobny) charakteryzuje się złotobrązowymi,
drobnymi kryształkami o delikatnym, wyrafinowanym smaku. . Ciemny cukier trzcinowy jest podstawą wielu receptur, w których
wykorzystuje się jego bogaty aromat w kombinacji z zapachem wanilii, cynamonu i orientalnych przypraw. Nadaje charakterystyczny
karmelowy smak i brązowy kolor różnego rodzaju ciastom i ciasteczkom. Cukier trzcinowy Sante jest świetnym dodatkiem do lodów,
konfitur i likierów. Stosowany jest również jako przyprawa wzmacniająca smak oraz zapach wielu potraw. Przygodę z cukrem trzcinowym
Sante warto zacząć od... kawy lub herbaty. Krok drugi - domowe wypieki. Warto go użyć zarówno do dekoracji, jak i podkreślenia barwy
oraz smaku ciasta. Sprawdza się także w potrawach słodko-kwaśnych oraz różnego rodzaju sosach.
Marka standaryzowana: Sante
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Mauritius

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier trzcinowy nierafinowany typ "Fine Demerara" drobny extra - fine
Marka: Sante
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w zamkniętym pojemniku.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
wartość energetyczna
1690 kJ / 398 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g

węglowodany
w tym cukry
białko
sól

99,4 g
99,4 g
0g
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier trzcinowy nierafinowany typ "Fine Demerara"

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: drobny - extra fine

Oreo - Ciastka czekoladowe 176g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 204 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Oreo
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Original

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciastka kakaowe z nadzieniem o smaku waniliowym (29%).
Marka: Oreo
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed ciepłem.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany

100 g
1990 kJ
474 kcal
19,0 g
5,2 g
68 g

w tym cukry

38 g

Błonnik
2,7 g
Białko
5,4 g
Sól
0,74 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1 ciastko (11 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, olej palmowy, olej rzepakowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 4,5%, skrobia
PSZENNA, syrop glukozowo-fruktozowy, substancje spulchniające (węglany potasu, węglany amonu, węglany sodu), sól, emulgatory
(lecytyna SOJOWA, lecytyna słonecznikowa), aromat
Pozostale informacje: 1 ciastko = (11 g) 219 kJ 52 kcal 3%**, 100 g 1990 kJ 474 kcal , ** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Przygotowanie i stosowanie: Najlepsze z mlekiem.

Przechowywanie i stosowanie

Frosta - Mrożone filety z dorsza 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 329 g

Marka standaryzowana: Frosta
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Dorsz atlantycki (Gadus morhua), złowiony w morzu, narzędzie połowu: 1 - niewody, 2 - włoki, 3 - sieci skrzelowe i
podobne, 4 - sieci okrążające i podrywki, 5 - haki i liny. Obszar połowu: FAO 27 - Północno-Wschodni Atlantyk. Podobszar połowu: I Morze Barentsa, IIa - Morze Norweskie, IIb - Wyspa Spitzbergen i Wyspa Niedźwiedzia, IIIa- Skagerrak i Kattegat, IIIb, IIIc - Obszar
Przejściowy, IIId - Morze Bałtyckie, IVa, b, c - Morze Północne, Va - Islandia, Vb - Wyspy Owcze. Patrz pole kodowe.
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Piekarnik: Rozgrzej piekarnik do temperatury 230°C. Zamrożone filety włóż do naczynia
żaroodpornego (możesz dodać łyżkę masła). Piecz pod przykryciem przez około 25 minut (z włączonym termoobiegiem przez około 22
minuty). Od postaci zamrożonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia: Zamrożone filety opłucz przez chwilę pod bieżącą, letnią wodą, a
następnie osusz papierowym ręcznikiem. Na patelni rozgrzej olej. Filety smaż na średnim ogniu przez 9 minut, od czasu do czasu
przewracając. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 4 kostki z filetów z dorsza atlantyckiego. Produkt głęboko mrożony.

Marka: FRoSTA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ryba jest surowcem naturalnym i mimo restrykcyjnej kontroli procesu filetowania możliwe jest, że w
tym produkcie znajdą się małe ości (wyrostki ościste).
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem / Zamrożone dnia: patrz nadruk z boku kartonika.
Przechowywanie w domu:. * (-6°C) 4 dni. ** (-12°C) 3 tygodnie. *** (-18°C) do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk z boku
kartonika). Rozmrożonego produktu ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
326 kJ / 77 kcal
Tłuszcz
0,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
0,0 g
- w tym cukry
0,0 g
Białko
17,7 g
Sól
0,18 g

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: MSC - Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, www.msc.org/pl, MSC-C-50086, FSC - Mieszany,
Tektura, FSC C125136,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% filety MSC, bez polifosforanów, bez substancji E, z Atlantyku

Vifon - Zupa z kluskami pięć smaków 70g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 72 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa błyskawiczna z kluskami (lekko pikantna).

Marka: Vifon
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g gotowego produktu:
Wartość energetyczna
301 kJ / 72 kcal
Tłuszcz
3,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,2 g
Węglowodany
9,4 g
w tym cukry:
0,1 g
Białko
1,3 g
Sól
0,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski (92,1%): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, tapioka, sól, skrobia modyfikowana, cukier, stabilizatory: trifosforany,
guma guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma, dodatki smakowe (7,9%): sól, rafinowany olej palmowy,
wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy; maltodekstryna, zabielacz (syrop glukozowy,
tłuszcz palmowy, kazeinian sodu (MLEKO), emulgator: E 471, substancja przeciwzbrylająca: E 554, aromat), przyprawa „pięć smaków"
(3%): anyż gwiazdkowaty, biedrzeniec anyż, cynamon, goździk, nasiona kolendry; czosnek, czerwona szalotka, pieprz, chili (2%), suszony
szczypior (1%), barwnik: karmel; aromaty (SOJA), przeciwutleniacz: E 306
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Kluski pokruszyć i wrzucić do głębokiej miski. Przyprawy z torebek dodać do
smaku. Zalać 0,4 litra wrzącej wody. 2. Przykryć na 3 minuty. 3. Po wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: lekko pikantna, Laur Konsumenta 2016, Laur Klienta Top Marka 2016, Laur Konsumenta Top Marka 2015
Dodatkowe informacje: znajdź nas na facebooku. facebook.com/VifonPolska.

Vifon - Zupa z kluskami o smaku kaczki łagodna 70g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 72 g
Zalecenia dla alergikow: Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa błyskawiczna z kluskami o smaku kaczki (łagodna)
Marka: Vifon
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g gotowego produktu:
Wartość energetyczna
300 kJ / 72 kcal
Tłuszcz
3,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,2 g
Węglowodany
9,1 g
w tym cukry:
0,2 g
Białko
1,3 g
Sól
0,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski (92,8%): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, tapioka, sól, skrobia modyfikowana, cukier, stabilizatory: trifosforany,
guma guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma, dodatki smakowe (7,2%): rafinowany olej palmowy, sól,
cukier, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy; maltodekstryna, pieprz (2%), czosnek
(1%), suszony por (1%), chili, hydrolizat białka SOJOWEGO, barwnik: karmel; aromat, substancja przeciwzbrylająca: E 551;
przeciwutleniacz: E306
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Kluski pokruszyć i wrzucić do głębokiej miski. Przyprawy z torebek dodać do
smaku. Zalać 0,4 litra wrzącej wody. 2. Przykryć na 3 minuty. 3. Po wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łagodna, Laur Konsumenta 2017, Laur Klienta Top Marka 2016, Laur Konsumenta Top Marka 2015

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Vifon - Zupa z kluskami pikantna tajska lau thai 80g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 86 g
Zalecenia dla alergikow: SKORUPIAKI - Zawiera, MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g

Pochodzenie: Wyprodukowano w Wietnamie
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa błyskawiczna z kluskami (pikantna).

Marka: Vifon
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g gotowego produktu:
Wartość energetyczna:
352 kJ/ 84 kcal
Tłuszcz:
4,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,3 g
Węglowodany:
10 g
w tym cukry:
0g
Białko:
1,6 g
Sól:
0,86 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski (82,5%): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, tapioka, skrobia modyfikowana, sól, cukier, stabilizatory: trifosforany,
guma guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma, dodatki smakowe (17,5%): rafinowany olej palmowy, sól,
cukier, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy; czerwona szalotka (4,9%), suszone
warzywa w zmiennych proporcjach (4%): szczypior, papryka chili; zabielacz (syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, kazeinian sodu
(MLEKO), emulgator: E 471; substancja przeciwzbrylająca: E 554; aromat), chili (2%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat
(SKORUPIAKI), maltodekstryna, trawa cytrynowa, galanga, pieprz, barwniki: karoteny, karmel, EKSTRAKT z papryki; przeciwutleniacz:
E 306
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Kluski pokruszyć i wrzucić do głębokiej miski. Przyprawy z torebek dodać do
smaku. Zalać 0,4 litra wrzącej wody. 2. Przykryć na 3 minuty. 3. Po wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: marka nr 1 w Polsce*, pikantna, * Tan-Viet za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), Sprzedaż
ilościowa i wartościowa w okresie I-XII 2020, kategoria: zupy, segment zupy chińskie, bez substancji konserwujących
Dodatkowe informacje: znajdź nas na facebooku. facebook.com/VifonPolska.

Vifon - Zupa Bo Tieu o smaku wołowiny 80g.

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 86 g
Zalecenia dla alergikow: ORZESZKI ZIEMNE - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Vifon
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Wietnamie
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa błyskawiczna z kluskami o smaku wołowiny z pieprzem (pikantna).
Marka: Vifon
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g gotowego produktu:
Wartość energetyczna:
354 kJ/ 84 kcal
Tłuszcz:
4,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:1,4 g
Węglowodany:
10 g
w tym cukry:
0g
Białko:
1,6 g
Sól:
0,81 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kluski (82%): mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, tapioka, skrobia modyfikowana, sól, cukier, stabilizatory: trifosforany, guma
guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma, dodatki smakowe (18%): rafinowany olej palmowy, sól,
maltodekstryna, cukier, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy, suszone warzywa w
zmiennych proporcjach (8%): kapusta, marchew, KUKURYDZA, szczypior; aromat (ORZESZKI ZIEMNE), czerwona szalotka, czosnek,
imbir, chili (1%), pieprz (0,9%), hydrolizat BIAŁKA SOJOWEGO, przyprawy, barwniki: karmel, karoteny; przeciwutleniacz: E 306
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania:, 1. Kluski pokruszyć i wrzucić do głębokiej miski. Przyprawy z torebek dodać do
smaku. Zalać 0,4 litra wrzącej wody. 2. Przykryć na 3 minuty. 3. Po wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: marka nr 1 w Polsce*, pikantna, * Tan-Viet za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), Sprzedaż
ilościowa i wartościowa w okresie I-XII 2020, kategoria: zupy, segment zupy chińskie, bez substancji konserwujących
Dodatkowe informacje: znajdź nas na facebooku. facebook.com/VifonPolska.

Auchan - Miód rzepakowy z Roztocza 250g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Z pasiek na terenie roztocza. Bogate walory smakowe. Produkcja kontrolowana
Pochodzenie: Produkt Polski
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt ulega naturalnej krystalizacji
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miód rzepakowy z Roztocza
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1357 kJ/ 324 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
79,5 g
- w tym cukry
79,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Miód wielokwiatowy z Gór Świętokrzyskich 250g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Z pasiek na terenie Gór Świętokrzyskich. Bogate walory smakowe. Produkcja kontrolowana
Pochodzenie: Produkt Polski

Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt ulega naturalnej krystalizacji
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Miód wielokwiatowy z Gór Świętokrzyskich
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1420 kJ/ 339 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
83 g
- w tym cukry
76 g
Białko
<0,5 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Carex - Antybakteryjne mydło w płynie 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 526 g
Opis produktu: Wspomaga naturalne pH skóry dla zdrowia Twoich dłoni. Myje: delikatnie usuwa brud i zarazki. Pielęgnuje: naturalne środki nawilżające
pomagają zachować miękkość i gładkość rąk. Chroni: ochrona antybakteryjna, której możesz zaufać. Produkt testowany dermatologicznie. Produkt
kosmetyczny.

Marka standaryzowana: Carex
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Carex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu natychmiast przepłukać je wodą. Przechowywać poza
zasięgiem dzieci. NIE SPOŻYWAĆ.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin, Polyquaternium-7, Parfum, Lactic Acid,
Sodium Benzoate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Diethylamino HYDROXYBENZOYL Hexyl Benzoate, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Citronellol, CI 42051

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.cussonscarex.com.

Carex - Antybakteryjne mydło w płynie 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 534 g
Opis produktu: Wspomaga naturalne pH skóry dla zdrowia Twoich dłoni. Myje: delikatnie usuwa brud i zarazki. Pielęgnuje: naturalne
środki nawilżające pomagają zachować miękkość i gładkość rąk. Chroni: ochrona antybakteryjna, której możesz zaufać. Produkt testowany
dermatologicznie. Produkt kosmetyczny.
Marka standaryzowana: Carex
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Carex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu natychmiast przepłukać je wodą. Przechowywać poza
zasięgiem dzieci. NIE SPOŻYWAĆ.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin, Polyquaternium-7, Tocopheryl Acetate,
Parfum, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Styrene/Acrylates Copolymer, C11-15 Pareth-7, C11-15 Pareth40, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.cussonscarex.com.

Laura Conti - Zmywacz do paznokci 95 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 107 g
Opis produktu: Zmywacz do paznokci z dodatkiem olejku z alg. Nie zawiera acetonu i toluenu. Pozwala na dokładne oczyszczenie płytki
paznokcia z każdego, nawet bardzo ciemnego lakieru. Dodatek olejku z alg dostarcza mikroelementów oraz nadaje elastyczność i połysk
płytce paznokcia. Zapobiega wysuszaniu i łamliwości paznokci. Ma działanie wzmacniające i nabłyszczające. Polecany do każdego rodzaju
lakierów i tipsów.
Marka standaryzowana: Laura Conti
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zmywacz do paznokci
Marka: Laura Conti

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Isopropyl Alcohol, Stearic Acid, Paraffinum Liquidum, Parfum, Coumarin, Hexyl Cinnamal,
Retinyl Palmitate, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Laminaria digitata Extract, C.I. 47000, C.I. 26100, C.I. 61565

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nie wysusza paznokci, z dodatkiem olejku z alg, polecany również do zmywania emalii z paznokci akrylowych i tipsów

Violife - Wegański ser typu feta 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Opis produktu: - Wegański odpowiednik sera inspirowany oryginalnymi greckimi smakami. - W 100% roślinna receptura odpowiednia dla
wegan, wegetarian, alergików. - Do sałatek, farszów, na zimno i na ciepło. - Bogaty w witaminę B12. Delikatnie słony, nieco pikantny - to
smak, który kojarzy się z greckim serem. I właśnie te cechy oraz greckie dziedzictwo i tradycje kulinarne posłużyły za inspirację do
stworzenia Violife Greek White Blok. To wegański odpowiednik greckiego sera, który sprawia, że zdrowy tryb życia i zdrowa dieta
zaskakują każdego dnia. Przygotowujesz szybki obiad, a może przekąski na imprezę. Dorzuć wege blok Violife Greek White do sałatki z
oliwkami i pomidorkami koktajlowymi. Albo dodaj do go farszu zapiekanych pieczarek Portobello. To będzie pyszna uczta, niezależnie od
tego, czy wolisz przepisy wegańskie, czy mięsne, przekąski na zimno czy na ciepło. Alternatywa dla zwykłej fety powstała na bazie oleju
kokosowego. W wege bloku znajduje się też np. ekstrakt z oliwek, sól morska, czy witamina B12. Te dwa pierwsze dbają o walory
smakowe, a witamina B12 o Twój organizm. Jeśli lubisz i cenisz smaczne i zdrowe produkty bez glutenu, ucieszy Cię, że ten wegański
przysmak jest nie tylko bez glutenu, ale też laktozy soi, orzechów i konserwantów. Violife Greek White Blok posiada certyfikat Vegan
Society.
Marka standaryzowana: Violife
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Violife
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: z olejem kokosowym i witaminą B12.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2°C - +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 7 dni.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól
Witaminy
Witamina B12
*** Opakowanie zawiera około 7 porcji po 30 g.

w 100 g
1260 kJ/305 kcal
29 g
26 g
11 g
0g
0g
1,7 g
w 100 g
2,5 µg (100%**)
w porcji (30 g)***

** % dziennnej referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej.

378 kJ/92 kcal

* % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 8,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej KOKOSOWY (29%), skrobia, sól morska, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego, aromaty, EKSTRAKT
z oliwek, witamina B12

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez nabiału, soi, glutenu, laktozy, orzechów, konserwantów, z olejem kokosowym i witaminą B12

Auchan - Passata Pomidorowa z bazylią 680g.
Opis Produktu
Opis produktu: Esencja smaku!
Rozszerzona nazwa produktu: Przetarte i zagęszczone pomidory z dodatkiem bazylii. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Passata pomidorowa z bazylią
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 0’C do 25’C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
128 kJ/ 30 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
4g
- w tym cukry
3,8 g
Białko
1,7 g
Sól
0,33 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Przecier pomidorowy 98,6%, bazylia 1%, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

Violife - Kremowy serek do smarowania bez laktozy 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera

Opis produktu: - Krem kanapkowy odpowiedni dla wegan i wegetarian. . - Na bazie roślinnych produktów, z dodatkiem witaminy B12. Do kanapek, zup, sosów. Świetnie łączy się z winem. . - Certyfikat Vegan Society. Dania takie jak wrapy, pyszne kanapki, naleśniki, gęste
zupy, sos serowy do makaronów lub maczania mogą smakować jeszcze lepiej z dodatkiem kremu kanapkowego Violife Krem Original. To
krem którego lekki, śmietankowy smak świetnie komponuje się z potrawami na słono i na słodko, na ciepło i na gorąco. . Ten wegański
odpowiednik sera do smarowania to strzał w dziesiątkę, jeśli chcesz wypróbować nowe przepisy wegańskie, szukasz inspiracji,
przygotowując przekąski na imprezę albo po prostu chcesz nieco ograniczyć spożycie nabiału. To dobre rozwiązanie, jeśli nie tolerujesz
laktozy, cierpisz z powodu uczuleń, ale mimo to po prostu nie chcesz rezygnować z dobrego jedzenia. Wegańskie lub wegetariańskie
zdrowe produkty bez glutenu takie jak Violife Krem Original nie muszą poświęcać smaku w imię dobrego składu. Wegański krem
kanapkowy bazuje na produktach pochodzenie roślinnego. Receptura jest więc bogata w olej kokosowy i ekstrakt z oliwek, a dodatek soli
morskiej podbija smak i aromat. Co więcej, na liście składników znajduje się również witamina B12, która jest potrzebna do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Dodatkowo, ta wege alternatywa dla sera do smarowania jest bez glutenu, soi i konserwantów. Nie zawiera też
laktozy i orzechów. Violife Krem kanapkowy do smarowania został nagrodzony certyfikatem Vegan Society. Po ciężkim dniu możesz
zrelaksować się z małą przekąską i kieliszkiem wina albo przygotować np. kanapeczki na imprezę z przyjaciółmi i zapomnieć o całym
świecie i obowiązkach. .
Marka standaryzowana: Violife
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Violife
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: z olejem kokosowym i witaminą B12.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +2°C - +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 7 dni.

Wartości odżywcze
w 100 g
Energia
987 kJ/239 kcal
Tłuszcz
23 g
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe
21 g
Węglowodany
8g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
1,2 g
Witaminy
w 100 g
Witamina B12
2,5 µg (100%**)
*** Opakowanie zawiera 5 porcji po 30 g.
w porcji (30 g)***
** % dziennnej referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej.
296 kJ/72 kcal
* % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 6,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej KOKOSOWY (23%), skrobia, sól morska, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego, aromaty, EKSTRAKT
z oliwek, witamina B12

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez nabiału, soi, glutenu, laktozy, orzechów, konserwantów, z olejem kokosowym i witaminą B12

Violife - Wegański ser oryginal blok 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Opis produktu: - Wegański odpowiednik sera w bloku o klasycznym, naturalnym smaku. - Receptura na bazie oleju kokosowego. - Dla
wegan, wegetarian, alergików i wszystkich, którzy chcą urozmaicić dietę o zdrowe, smaczne produktu. - Do podania na zimno i na ciepło.
Wege odpowiednik sera Violife Blok Original to w 100% roślinna, a przede wszystkim smaczna alternatywa dla sera żółtego w formie bloku.
Violife Blok Original przypomina w smaku klasyczny ser naturalny i sprawia, że omlet z serem, makaron, proste przekąski na zimno czy
zwyczajne kanapki z serem, a nawet przepisy wegańskie smakują nie tylko lepiej. Ten wegański blok powstał na bazie oleju kokosowego.
Olej kokosowy to wszechstronny produkt, który słynie nie tylko z delikatnego smaku, ale też szeregu właściwości. Dzięki niemu zdrowy
tryb życia, zdrowa dieta są łatwiej osiągalne. Ciekawymi dodatkami są też ekstrakt z oliwy z oliwek oraz sóla morska czy witamina B12,
która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Violife Blok Original nie zawiera konserwantów ani alergenów, laktozy. Jest bez
glutenu, bez oleju palmowego. Nie znajdziesz też w nim soi czy orzechów. Możesz zatem bez obaw dorzucić ten wegański odpowiednik
sera do swojej listy zakupów, nawet jeśli cierpisz na alergie albo po prostu ograniczasz wyżej wymienione produkty w swojej diecie. Ta

wegańska kostka to nie tylko dowód na to, że pomysł na fit śniadanie nie musi być skomplikowany. Jest też zaprzeczeniem stwierdzenia,
że zdrowe produkty bez glutenu są pozbawione smaku. Violife Blok Original posiada certyfikat Vegan Society.
Marka standaryzowana: Violife
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Violife
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: z olejem kokosowym i witaminą B12.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2°C - +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 7 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
Energia
1130 kJ/270 kcal
Tłuszcz
21 g
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe
19 g
Węglowodany
21 g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
2,3 g
Witaminy
w 100 g
Witamina B12
2,5 µg (100%**)
*** Opakowanie zawiera około 7 porcji po 30 g.
w porcji (30 g)***
** % dziennnej referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej.
339 kJ/81 kcal
* % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 6,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej KOKOSOWY (21%), skrobia, skrobia modyfikowana*, sól morska, aromaty, EKSTRAKT z oliwek, barwnik: bkaroten, witamina B12, *nie należy mylić ze składnikami GMO (genetycznie modyfikowanymi)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez nabiału, soi, glutenu, laktozy, orzechów, konserwantów, z olejem kokosowym i witaminą B12

Cheddar - Ser tarty vege 150 g
Opis Produktu
Opis produktu: - Tarty wege blok o aromatycznym smaku sera cheddar. - Roślinny odpowiednik sera, bez laktozy, soi, orzechów, glutenu,
konserwantów. - Źródło witaminy B12. - Polecany na zimno i na ciepło. Violife o smaku Epickiego Dojrzałego Cheddara to wegański
odpowiednik sera cheddar w wiórkach o rozkosznie delikatnej konsystencji, która z łatwością rozpuszcza się na gorących potrawach.
Wegańskie wiórki to świetny dodatek, który sprawdzi się do posypania pieczonych, faszerowanych ziemniaków, pizzy czy makaronu.
Spróbuj rozpuścić je na zapiekance lub potraktuj jako wieczorną przekąskę - prosto z opakowania! Rozkosznie pyszne, o wyrazistym
smaku i aromacie dojrzałego cheddara, podbijają kubki smakowe i są tak samo dobre zarówno na zimno, jak i na ciepło. Wegański
odpowiednik sera kusi nie tylko tradycyjnym smakiem, ale i składem. Jest po prostu... epicki! To w 100% roślinna alternatywa dla
dojrzałego sera cheddar. Wege płatki o aromatycznym smaku powstały na bazie oleju kokosowego i mielonych pestek słonecznika. Nie
zawierają alergenów, nabiału, laktozy, orzechów, soi ani konserwantów. Są bez glutenu i oleju palmowego. Za to w ich składzie znajduje się
witamina B12 (2,5µg). Wegańska alternatywa dla sera od Violife jest idealna nie tylko dla wegan i wegetarian, ale także dla osób uczulonych
na nabiał i takich, które chcą ograniczyć spożycie produktów odzwierzęcych na co dzień, wprowadzić zdrowe produkty do swojej diety.
Violife urozmaica wegańskie przepisy i sprawia, że roślinna dieta i zdrowy tryb życia smakują lepiej. Przechowuj w lodówce. Po otwarciu
zjedz w ciągu 7 dni.
Marka standaryzowana: Violife
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Violife
Przechowywanie: Po otwarciu spożyć w ciągu 7 dni. Temperatura przechowywania: +2°C- +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
1260 kJ/304 kcal
Tłuszcz
24 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone22 g
Węglowodany
21 g
w tym cukry
0,1 g
Białko
0,6 g
Sól
2,3 g
Witamina B12
2,5 µg (100%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej KOKOSOWY (24%), skrobia modyfikowana*, skrobia, sól morska, zmielone nasiona słonecznika, aromat dojrzałego
cheddara, regulator kwasowości: kwas MLEKOWY, EKSTRAKT z oliwek, barwnik: B-karoten, witamina B12, *nie należy mylić ze
składnikami GMO (genetycznie modyfikowanymi)
Pozostale informacje: Pakowane w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Cheddar - Ser w plastrach vege 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, ORZECHY - Nie zawiera, SOJA - Nie zawiera

Opis produktu: - Roślinna alternatywa dla sera cheddar w formie plastrów. - W 100% wegański, bez nabiału, glutenu, konserwantów. Bogaty w witaminę B12. - Idealny do potraw i jako przekąska. Violife Plastry o smaku Cheddara to wegański odpowiednik sera cheddar w
plastrach o rozkosznie delikatnej konsystencji. Plastry możesz ułożyć równo na kanapce, tostach lub zwinąć w fantazyjne rulony. Jako że
produkt jest wcześniej pokrojony, możesz bez problemu podjadać go z opakowania w ciągu dnia. Wyrazisty smak i aromat dojrzałego
cheddara podbijają kubki smakowe. Wege przekąska jest tak samo dobra zarówno na zimno, jak i na ciepło. Kusi nie tylko tradycyjnym
smakiem, ale i... składem. To w 100% roślinna alternatywa dla dojrzałego sera cheddar. Wege plastry o aromatycznym smaku powstały na
bazie oleju kokosowego. Nie zawierają alergenów, orzechów, soi ani konserwantów. Są bez glutenu i oleju palmowego. Za to w ich składzie
znajduje się witamina B12 (2,5µg). Alternatywa dla sera od Violife jest idealna nie tylko dla wegan i wegetarian, ale także dla osób
uczulonych na nabiał i takich, które chcą ograniczyć spożycie produktów odzwierzęcych na co dzień, wprowadzić roślinne produkty do
swojej diety. Violife urozmaica wegańskie przepisy i sprawia, że dieta wegańska smakuje lepiej. Przechowuj w lodówce. Po otwarciu zjedz
w ciągu 7 dni.
Marka standaryzowana: Violife
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Violife
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: z olejem kokosowym i witaminą B12.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +2°C - +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 7 dni.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól
Witaminy
Witamina B12
*** opakowanie zawiera 5 plasterków po 20 g.

w 100 g
1190 kJ/285 kcal
23 g
21 g
20 g
0g
0g
2,3 g
w 100 g
2,5 µg (100%**)
w plasterku (20 g)***

** % dziennej referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej.

238 kJ/57 kcal

* % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 4,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej KOKOSOWY (23%), skrobia modyfikowana*, skrobia, sól morska, aromat cheddara, EKSTRAKT z oliwek,
barwnik: (wyciąg z papryki, B-karoten), witamina B12, *nie należy mylić ze składnikami GMO (genetycznie modyfikowanymi)
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez nabiału, soi, glutenu, laktozy, orzechów, konserwantów, z olejem kokosowym i witaminą B12

Auchan - Korektor w taśmie mini 8m/5mm 3 sztuki
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach
Przygotowanie: Przytrzymać płasko aplikator korektora i dociskać do kartki, nałożyć taśmę. Możliwość natychmiastowego pisania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Korektor biurowy w taśmie 3 x 8m
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 3 x 8m x 5 mm

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Syrop o smaku malinowym 430ml
Opis Produktu
Jednostka opisowa: ml

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Do 1 części syropu dodać 9 części wody

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Syrop malinowy
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ 1337 kJ
Wartosc energetyczna kcal314 kcal
Weglowodany g
79 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowo-fruktozowy(gf) i/lub cukier(s), woda, zagęszczony sok aroniowy, regulator kwasowości(kwas
CYTRYNOWY), aromat, zagęszczony sok malinowy 0,25%, koncentraty z czerwonych winogron, barwnik(karmel amoniakalnosiarczynowy), przeciwutleniacz(kwas askorbinowy), substancje konserwujące(sorbinian potasu, benzoesan sodu). litery gf i/lub s
umieszczone przy numerze partii produkcyjnej określają użyty do produkcji składnik.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Syrop malinowo-żurawinowy 430ml
Opis Produktu
Opis produktu: Delikatna pianka na powierzchni lub niewielki osad na dnie jest naturalnym zjawiskiem dla użytych soków owocowych i nie stanowi wady
produktu.

Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Do 1 części dodać 9 części wody.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Syrop o smaku maliny z żurawiną.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ 1351 kJ
Wartosc energetyczna kcal318 kcal
Weglowodany g
78 g
W tym cukry g
78 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowo-fruktozowy(gf) * i/lub cukier(s)*, woda, zagęszczony sok aroniowy, regulator kwasowości(kwas
CYTRYNOWY), soki owocowe(malinowy 2,3%, żurawinowy 0,4%) z zagęszczonych soków owocowych, aromat, przeciwutleniacz(kwas
askorbinowy), substancja konserwująca(sorbinian potasu, benzoesan sodu). litery s i/lub gf umieszczone przy numerze partii oznaczają
użyty do produkcji składnik

Przechowywanie i stosowanie

Oshee - Izotonik o smaku wieloowocowym 1L
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1092 g

Opis produktu: Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych oraz pomagają
utrzymać wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku wieloowocowym z dodatkiem witamin. Zawiera cukier i
substancje słodzące.
Marka: Oshee
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Spożyć bezpośrednio
po otwarciu.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
101 kJ/ 24 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,7 g
w tym cukry
4,0 g
Białko
0g
Sól
0,12 g
Niacyna (B3)
1,2 mg (7,5%*)
Witamina B6
0,105 mg (7,5%*)
Biotyna (B7)
3,75 µg (7,5%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potasu,
aromaty, substancje KONSERWUJĄCE: sorbinian potasu i benzoesan sodu, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej,
substancje słodzące: aspartam, acesulfam K, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina B6 i biotyna), barwnik: błękit
brylantowy FCF
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Krzysztof Piątek. Oshee Ambasador. Żyj Walcz Zwyciężaj. #oshee. www.oshee.eu. kupuj online: osheeshop.eu.

The BarbXPERT - Wosk do brody 400 g
Opis Produktu
Podmarka: The Barb’XPERT
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wosk do wąsów i brody
Marka: Esprit Gentleman

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Paraffinum Liquidum (Huile Minerale/Mineral Oil), Cera alba (Cire d’abeille/Beeswax), Cera Microcristallina (Cire
Microcristalline/Microcrystalline Wax), Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Candelilla Cera (Cire De
Candelilla/Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax), Synthetic Wax, Cl 19140 (Yellow 5 Lake), Coumarin, Amyl Cinnamal, ALPHAISOMETHYL lonone, Benzyl Benzoate, Geraniol, Linalool, HYDROXYCITRONELLAL, Citronellol, Limonene

Przechowywanie i stosowanie

Wilkinson Sword - 4 wkłady hydro 5 sztuka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 40 g

Opis produktu: Zapasowe ostrza do maszynki Wilkinson Sword Hydro 5 Skin Protection Regular zapewniają precyzyjne i komfortowe
golenie. Wkłady posiadają pojemnik z żelem nawilżającym z technologią autouzupełniania żelu zamiast zwykłego paska nawilżającego. Żel
aktywowany jest za pomocą wody. Maszynka posiada pięć ostrzy Ultra Glide dla idealnie gładkiego golenia i uchylny trymer - pojemnik z
żelem uchyla się, odsłaniając wszystkie 5 ostrzy, by bez przeszkód golić trudno dostępne miejsca. Ostrza z systemem ochrony skóry Skin
Guard, pomagają zredukować podrażnienia i zaczerwienienia, wygładzając powierzchnię skóry.
Marka standaryzowana: Wilkinson Sword
Podmarka: Hydro 5
Pochodzenie: Żel nawilżający wyprodukowano w Chinach.

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Wilkinson Sword

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, Polyquaternium-10, Aqua, Sodium Acetate, Sodium Chloride, Zinc Stearate, ISOPROPYLALCOHOL,
Cyclodextrin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Calendula Officinalis Flower, Camellia Sinensis Leaf, Ceramide NG, Hydrogenated Jojoba Oil,
Maltodextrin, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Tocopherol
Pozostale informacje: Opakowanie nadaje się do recyklingu. Zasady sortowania ustalane są lokalnie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: opakowanie w ponad 90% wykonane jest z makulatury

Kajzerka - bułka 55 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, PSZENICĘ, SEZAM, SOJĘ, JAJA, MLEKO
i pochodne, GORCZYCĘ i ŁUBIN
Rozszerzona nazwa produktu: Delikatna, okrągła bułka pszenna 55 g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kajzerka
Marka: Putka
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1218 kJ/ 290 Kcal
Tłuszcz
2,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
56 g
- w tym cukry
1,1 g
Błonnik
1,9 g
Białko
8,6 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier

Przechowywanie i stosowanie

Putka - Chleb zwykły krojony 500 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, MLEKO, SEZAM, SOJĘ

Opis produktu: Żródło błonnkia i białka
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb zwykły firmowy pszenno żytni
Marka: Putka
Oswiadczenia zywieniowe: Informacja dla diabetyków - zawartość wymienników w 100 g produktu 4,9WW 0,4 WBT
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1060 kJ/ 250 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
1,9 g
Błonnik
4,3 g
Białko
7,6 g
Sól
1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA 54%, naturalny zakwas ŻYTNI (mąka ŻYTNIA 2%, woda), woda, sól, drożdże

Przechowywanie i stosowanie

Putka - Chleb Jana 450 g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Źródło błonnika, źródło białka

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb pszenno-żytni z dodatkiem ziaren żyta, jęczmienia, soi, siemienia lnianego, nasion słonecznika i
sezamu.
Marka: Putka
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1141kJ/272 kcal
Tłuszcz
2,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g
Węglowodany
51 g
- w tym cukry
4,8 g
Błonnik
3,5 g
Białko
8,5 g
Sól
1,4 g
wymiennik węglowodanowy (WW)
5,1
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) 0,6

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, naturalny zakwas ŻYTNI (mąka ŻYTNIA, woda), mieszanka ziaren (ŻYTO, PSZENICA, JĘCZMIEŃ,
SOJA, siemię lniane, SEZAM), woda, nasiona słonecznika, słód JĘCZMIENNY, drożdże, sól, otręby PSZENNE, płatki OWSIANE,
SERWATKA (z MLEKA), słód ŻYTNI

Przechowywanie i stosowanie

Putka - Chleb Danuty 450 g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Bez laktozy. Źródło błonnika. Źródło białka.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb pszenno-żytni z siemieniem lnianym.
Marka: Putka
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1134kJ/270 kcal
Tłuszcz
3,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,2 g
Węglowodany
48 g
- w tym cukry
2,1 g
Błonnik
5,1 g
Białko
8,3 g
Sól
1,4 g
wymiennik węglowodanowy (WW)
4,8 g
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) 0,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, naturalny zakwas ŻYTNI (mąka ŻYTNIA, mąka ZYTNIA razowa, woda), woda, siemię lniane, olej
rzepakowy, sól, drożdże, słód JĘCZMIENNY

Przechowywanie i stosowanie

Black -Mojito napój o smaku limonka - mięta 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 270 g

Marka standaryzowana: Black
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyzujący o smaku limonka-mięta z dodatkiem witamin (niacyna, witamina B6).
Pasteryzowany.
Marka: Black
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg/100 ml).
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
188 kJ/ 44 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
10,5 g
w tym cukry
10,5 g
Białko
0g
Sól
0,11 g
Niacyna
7,0 mg (44 %*)
Witamina B6
0,7 mg (50 %*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, kwas: kwas cytrynowy, DWUTLENEK węgla, tauryna (0,35%), regulator kwasowości: cytryniany sodu, aromat,
kofeina (0,03%), witaminy: niacyna, witamina B6, barwniki: błękit brylantowa FCF, RYBOFLAWINY

Przechowywanie i stosowanie

Dodatkowe informacje: Kosmiczna Loteria. 2 Porsche. 2 loty Zero Gravity z Canaveral Floryda. Weź udział w loterii od 1 maja do 31
października 2021. Kup Black'a i zachowaj paragon. Zarejestruj zakup na www.blackenergydrink.com. Szczegóły i regulamin na
www.blackenergydrink.com.

Putka - Chleb sitkowy 400 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pieczywo to jest dostępne od poniedziałku do soboty (brak w niedzielę)
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb z formy z mąki sitkowej
Marka: Putka
Oswiadczenia zywieniowe: Informacja dla diabetyków - zawartość wymienników w 100 g produktu 5,0WW 1,4 WBT
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
956 kJ/ 228 Kcal
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
50 g
- w tym cukry
3,3 g
Błonnik
4,5 g
Białko
6,9 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Naturalny zakwas ŻYTNI (mąka ŻYTNIA sitkowa 35%, woda, mąka ŻYTNIA), mąka PSZENNA, woda, cukier, sól, płatki
ziemniaczane, drżdże

Przechowywanie i stosowanie

4 Move - Napój izotoniczny niegazowany o smaku wieloowocowym 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 788 g

Opis produktu: Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Marka standaryzowana: 4Move
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku wieloowocowym z dodatkiem witamin (kwas foliowy, biotyna,
kwas pantotenowy). Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: 4Move
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
96 kJ / 23 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,1 g
w tym cukry
3,7 g
Białko
0g
Sól
0,18 g
Kwas foliowy
30 µg (15%*)
Biotyna
7,5 µg (15%*)
Kwas pantotenowy
0,9 mg (15%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: cytryniany sodu, aromat, substancje słodzące:
acesulfam K, aspartam, substancje KONSERWUJĄCE: sorbinian potasu i benzoesan sodu, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i
żywicy roślinnej, witaminy: kwas foliowy, biotyna, kwas pantotenowy, barwnik: błękit brylantowy FCF
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: PZLA 4Move oficjalnym produktem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

4 Move - Izotonik o smaku cytrynowy 750ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 786 g
Opis produktu: 113 %* niacyna. 113 %* witamina B6. 113 %* witamina B12. Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia. *
Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej w przeliczeniu na 0,75 L produktu.

Marka standaryzowana: 4Move

Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku cytrynowym z dodatkiem witamin (niacyna, witamina B6,
witamina B12). Pasteryzowany. Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: 4Move
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
93 kJ / 22 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,1 g
w tym cukry
3,8 g
Białko
0g
Sól
0,14 g
Niacyna (B3)
2,4 mg (15%**)
Witamina B6
0,21 mg (15%**)
Witamina B12
0,38 µg (15%**)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: cytryniany sodu, naturalny aromat, substancje
KONSERWUJĄCE: sorbinian potasu, benzoesan sodu, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam, stabilizatory: guma arabska, estry
glicerolu i żywicy roślinnej, zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok cytrynowy, barwniki: tartrazyna (może mieć szkodliwy wpływ
na aktywność i skupienie uwagi u dzieci), żółcień pomarańczowa FCF (może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u
dzieci), witaminy: niacyna, witamina B6, witamina B12
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: PZLA 4Move oficjalnym produktem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Auchan - Pieprz czarny ziarnisty 70g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI
i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w
kuchni. Znajdziesz u nas odpowiedni dodatek do każdej potrawy!
Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieprz czarny ziarnisty. Wysuszone, przesortowane, wykształcone lecz niedojrzałe owoce pieprzu
czarnego
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Papryka słodka mielona 110g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni. Znajdziesz u nas
odpowiedni dodatek do każdej potrawy!

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka słodka mielona. Zmielone, wysuszone o przesortowane owoce papryki
Marka: Produkt marki Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Majeranek suszony 20g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni. Znajdziesz u nas
odpowiedni dodatek do każdej potrawy!

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Egipt

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Majeranek suszony - Wysuszone, przesortowane i rozdrobnione liście majeranku ogrodowego
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pieprz czarny mielony 20 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieprz czarny mielony. Sproszkowane, wysuszone, przesortowane owoce pieprzu czarnego
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pieprz czarny ziarnisty 20 g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Wietnam

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieprz czarny ziarnisty. Wysuszone, przesortowane, wykształcone lecz niedojrzałe owoce pieprzu
czarnego
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pieprz ziołowy mielony 20 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieprz ziołowy, mieszanka przypraw. Mieszanka wysuszonych i rozdrobnionych przypraw i ziół
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
1572 kJ/ 377 Kcal

Tłuszcz
13,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
32,9 g
- w tym cukry
5,3 g
Białko
18,2 g
Sól
0,17 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kolendra, majeranek, cząber, kminek, bazylia, tymianek, kurkuma, chili

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Papryka ostra mielona 20g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY

Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papryka ostra mielona. Wysuszone i zmielone owoce papryki
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Majeranek suszony 8g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni. Znajdziesz u nas
odpowiedni dodatek do każdej potrawy!

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Egipt

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Majeranek suszony - Wysuszone, przesortowane i rozdrobnione liście majeranku ogrodowego
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Liść laurowy suszony 6g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Liść laurowy suszony. Umyte, wysuszone i przesortowane liście laurowe
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Natka pietruszki 8g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Natka pietruszki suszona. Wysuszone i rozdrobnione liście pietruszki
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Koperek suszony 8g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Egipt

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koperek suszony. Wysuszone i rodrobnione liście kopru
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bazylia suszona 10g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Egipt

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bazylia suszona. Wysuszone, przesortowane i rozdrobnione liście bazylii
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Oregano suszone 10g.

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oregano suszone. Wysuszone, przesortowane i rozdrobnione liście oreano
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ziele angielskie 15g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Meksyk

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ziele angielskie całe. Wysuszone, przesortowane owoce korzennika lekarskiego
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - Naturalna woda mineralna gazowana 6x1,5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9322 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta.

Marka standaryzowana: Cisowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, wysokonasycona dwutlenkiem węgla, średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Ogólna mineralizacja 742 mg/l.
Jony w mg/l:
Wapniowy Ca 2+
130,3
Magnezowy Mg 2+
21,9
Sodowy Na +
11,0
Wodorowęglanowy HCO3 539,1
Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kminek cały 20g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kminek cały. Przesortowane owoce kminu
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Czosnek granulowany 20g.

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie!

Rozszerzona nazwa produktu: Obrany, wysuszony i rozdrobniony czosnek
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czosnek granulowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Curry mieszanka przypraw 25g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Curry mieszanka przyprawowa. Mieszanka wysuszonych, przesortowanych i rozdrobnionych
przypraw i warzyw
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna

1391 kJ/ 333 Kcal

Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
34 g
- w tym cukry
5,1 g
Białko
13 g
Sól
11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: GORCZYCA, kurkuma, kozieradka, mąka kukurydziana, kolendra, sól spożywcza, kminek, kmin rzymski, czosnek, koper
WŁOSKI, gożdziki, gałka muskatołowa, cynamon, cząber, majeranek, tymianek, chili, imbir, liść laurowy, pieprz czarny

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - Naturalna woda mineralna niegazowana 6x1,5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9293 g

Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez
producenta. pH 7 neutralne.
Marka standaryzowana: Cisowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, nienasycona dwutlenkiem węgla, średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Jony w mg/l:

Ogólna mineralizacja 742 mg/l
-

Wapniowy Ca 2+

130,3

Magnezowy Mg 2+
21,9
Sodowy Na +
11,0
Wodorowęglanowy HCO3 539,1
Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - Naturalna woda mineralnalekko gazowana6 x 1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9282 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta.

Marka standaryzowana: Cisowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, średnionasycona dwutlenkiem węgla pochodzenia naturalnego,
średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Jony w mg/l:
Wapniowy Ca 2+
Magnezowy Mg 2+
Sodowy Na +

Ogólna mineralizacja 742 mg/l.
130,3
21,9
11,0

Wodorowęglanowy HCO3 -

539,1

Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - Woda mineralna gazowana 12x0.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 6363 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta.

Marka standaryzowana: Cisowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, wysokonasycona dwutlenkiem węgla, średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Ogólna mineralizacja: 742 mg/l
Jony w mg/l:
Wapniowy Ca 2+
130,3
Magnezowy Mg 2+
21,9
Sodowy Na +
11,0
Wodorowęglanowy HCO3 539,1
Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - Naturalna woda mineralna niegazowana 12x0,5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 6322 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta. pH 7
neutralne.

Marka standaryzowana: Cisowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, nienasycona dwutlenkiem węgla, średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Ogólna mineralizacja 742 mg/l
Jony w mg/l:
Wapniowy Ca 2+
130,3
Magnezowy Mg 2+
21,9
Sodowy Na +
11,0
Wodorowęglanowy HCO3 539,1
Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kurkuma mielona 20g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN, SELER, SOJĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Opis produktu: Przypraw sobie życie! Przyprawy Auchan to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy cenią smak i aromat w kuchni

Kraj pochodzenia: Kraj pochodenia: Indie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kurkuma mielona. Wysuszone, sproszkowane kłącze kurkumy
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - Sport . naturalna woda niegazowana 8x0.7 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 5920 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta. pH 7
neutralne.

Marka standaryzowana: Cisowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, nienasycona dwutlenkiem węgla, średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Ogólna mineralizacja 742 mg/l
Jony w mg/l:
Wapniowy Ca 2+
130,3
Magnezowy Mg 2+
21,9
Sodowy Na +
11,0
Wodorowęglanowy HCO3 539,1
Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - Perlage naturalna woda gazowana 6x0,7l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 4496 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta.

Marka standaryzowana: Cisowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Perlage

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna musująca, wysokonasycona dwutlenkiem węgla pochodzenia naturalnego,
średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Ogólna mineralizacja: 742 mg/l.
Jony w mg/l:
Wapniowy Ca 2+
130,3
Magnezowy Mg 2+
21,9
Sodowy Na +
11,0
Wodorowęglanowy HCO3 539,1
Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalny CO2

Auchan - Pasztet z żurawiną 220g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO łącznie z LAKTOZĄ, GORCZYCĘ, JAJA, SELER, SOJĘ

Opis produktu: Pasztety jarskie bogate smakiem prawdziwych warzyw. Wyprodukowane zostały bez substancji konserwujących,
wzmacniaczy smaku czy sztucznych barwników. Niezwykle smaczne zarówno jako dodatek do pieczywa jak i samodzielnie spożywane.
Pole rezerwowe 20: Pakowano w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Smak prawdziwych warzyw. Bez substancji konserwujących, bez wzmacniaczy smaku, bez sztucznych
barwników.
Rozszerzona nazwa produktu: Wyrób warzywny, pieczony

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasztet z żurawiną
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1240 kJ/ 299 kcal
Tłuszcz
18 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,3 g
Węglowodany
29 g
- w tym cukry
3,1 g
Białko
3,2 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, olej rzepakowy, soczewica, kasza jaglana, żurawina suszona 6%, warzywa suszone (cebula, czosnek), sól, przyprawy
(pieprz czarny, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, majeranek, liść laurowy), skrobia PSZENNA BEZGLUTENOWA, BŁONNIK
grochowy, aromaty, cukier, glukoza

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Pasztet z kurczaka pieczony 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ, MLEKO (łącznie z LAKTOZA)

Opis produktu: Dobre, Bo ... Z kurczaka hodowanego bez użycia abtybiotyków
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Podmarka: Pasztet z kurczaka z grzędy
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowanie spożyć w ciągu 24 godzin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasztet z kurczaka, pieczony
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
823 kJ/ 197 Kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,8 g
Węglowodany
3,8 g
- w tym cukry
1,6 g
Białko
18 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z kurczaka 94%, wątroba z kurczaka 11%, mąka PSZENNA, drożdże, sól, skórki z kurczaka, JAJA w proszku, suszona
cebula, suszony czosnek, przyprawy, aromat, glukoza

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Filet wędzony z kurczaka - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, RYBĘ, SKORUPIAKI, BIAŁKA MLEKA łącznie z LAKTOZĄ

Opis produktu: Dobre, Bo ... z kurczaka hodowanego bez antybiotyków
Rozszerzona nazwa produktu: Wędzonka drobiowa, wędzona, parzona
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filet wędzony z kurczaka z grzędy
Marka: Pewni dobrego
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
463 kJ/ 109 kcal
Tłuszcz
1,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
0,3 g
- w tym cukry
0,3 g
Białko
23 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: filet z piersi kurczaka, sól, stabilizatory: trifosforany, octany sodu, malrodekstryna, aromaty, dekstroza, EKSTRAKTY
przypraw, acerola w proszku, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Dawtona - Marchewka z groszkiem i kukurydzą 510 g / 330 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Dawtona
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marchewka z groszkiem i kukurydzą. Produkt sterylizowany.
Marka: Dawtona

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna:
291 kJ / 69 kcal
Tłuszcz:
0,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g
Węglowodany:
9,9 g
w tym cukry:
1,4 g
Błonnik:
4,5 g
Białko:
3,5 g
Sól:
0,60 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, marchew (21,6%), groszek zielony (21,6%), KUKURYDZA (21,6%), cukier, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnych składników

Muszynianka - Woda wysokozmineralizowana 8x0,6 l
Opis Produktu
Opis produktu: Muszynianka charakteryzuje się wysoką zawartością pierwiastków między innymi magnezu i wapnia. Uzupełnia dzienną dietę w te minerały.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda Mineralna wysokozmineralizowana magnezowo-wapniowa
Marka: Muszynianka

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kationy: magnezowy 131.7, wapniowy 220, sodowy 59, potasowy 6,5. aniony: wodorowęglanowy 1477, siarczanowy 26,
chlorkowy 8,9

Przechowywanie i stosowanie

Mlekovita - Jogurt grecki gęsty 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 418 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny typ grecki.
Marka: Mlekovita
Oswiadczenia zywieniowe: naturalny.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze w 100 g:
Wartość energetyczna 479 kJ /
Wartość energetyczna 115 kcal
Tłuszcz
9,0 g
w tym kwasy nasycone6,0 g
Węglowodany
5,0 g
w tym cukry
5,0 g
Białko
3,6 g
Sól
0,15 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH
Przygotowanie i stosowanie: Doskonały do: sałatek, zup, sosów,

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: gęsty, kremowy

Kolorowe Lato - Lody bakaliowe 1000 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać
Marka standaryzowana: Koral
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody bakaliowe (bakalie 10%).
Marka: Koral
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna
776 kJ / 184 kcal
tłuszcz
5,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,3 g
węglowodany
30 g
- w tym cukry
26 g
białko
3,0 g
sól
0,16 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: odtworzone MLEKO odtłuszczone 61%, cukier, rodzynki 8%, olej kokosowy, syrop glukozowy, glukoza, odtłuszczone
MLEKO w proszku, skórka pomarańczowa kandyzowana 2% (skórka pomarańczowa, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy), serwatka w proszku (MLEKO), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizatory: guma
guar, guma celulozowa, karagen, barwnik: annato, aromat
Pozostale informacje: Zawartość netto 475 g / 1 l,

Przechowywanie i stosowanie

Kolorowe Lato - Lody śmietankowo-truskawkowo-czekoladowe 1 l
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Zawiera

Marka standaryzowana: Koral
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody śmietankowo-truskawkowo-czekoladowe.
Marka: Koral
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna
711 kJ / 169 kcal
tłuszcz
6,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
węglowodany
25 g
- w tym cukry
23 g
białko
2,7 g
sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: odtworzone MLEKO odtłuszczone 66%, cukier, olej kokosowy, glukoza, syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w
proszku, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (11%), serwatka w proszku (MLEKO), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, stabilizatory: guma guar, guma celulozowa, karagen, barwniki: betanina, annato, karmel amoniakalny, truskawki 0,26%,
czekolada 0,2% (zawiera SOJĘ), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ŚMIETANKA w proszku 0,1%, aromaty, pasta smakowa:
cukier, aromat, stabilizatory: guma ksantanowa, guma akacjowa
Pozostale informacje: Zawartość netto 475 g / 1 l,

Przechowywanie i stosowanie

Lays - Chipsy o smaku pikantnej papryki 215g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera

Opis produktu: Chrupiące chipsy Lay's powstają z wyselekcjonowanych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy i pysznie
przyprawiamy. . Każdy dzień smakuje lepiej z Lay's!.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane o smaku pikantnej papryki.
Marka: Lay's
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna
2249 kJ
Wartość energetyczna
539 kcal
Tłuszcz
32 g
- w tym kwasy nasycone
4,2 g
Węglowodany
53 g
- w tym cukry
2,9 g
Błonnik
4,3 g
Białko
6,4 g
Sól
1,7 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 7-8 porcji.
30 g**
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 675 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący [sól,
fruktoza, śmietana w proszku z MLEKA, aromaty (zawierają MLEKO, SOJĘ i PSZENICĘ), cukier, serwatka w proszku z MLEKA,

wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy), przyprawy, kwas (kwas cytrynowy),
hydrolizowane białka roślinne, barwnik (ekstrakt z papryki)]
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Kamis - Lubczyk 8g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 16 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Był uprawiany w greckich i rzymskich ogrodach dla niezwykłego aromatu, który na stałe zagościł w śródziemnomorskiej
kuchni. Niektórzy wierzą, że pomaga zdobyć serce ukochanej osoby. I choć uważam, że to bajki, to jest ostrożny, gdy kobieta podaje mi
miskę pachnącego lubczykiem bulionu. A nie jest wcale łatwo zachować czujność, bo przyprawione tym „rosołowym zielem" zupy, sosy,
mięsa i warzywa kuszą zniewalającym aromatem. Czy wiesz, że... suszone liście lubczyku najlepiej rozcierać tuż przed dodaniem ich do
potrawy?.
Marka standaryzowana: Kamis
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Zapakowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lubczyk
Marka: Kamis
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Morliny - Boczek wieprzowy wędzony w kostkach 150 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Morliny

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkt polski
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - -5, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boczek wieprzowy wędzony z dodaną wodą.
Marka: Morliny
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -5°C do +6°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1266 kJ / 306 kcal
Tłuszcz
28 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
0g
Białko
13 g
Sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: boczek wieprzowy (91 %), woda, regulator kwasowości: MLECZAN sodu, sól, stabilizatory: trifosforany, przeciwutleniacz:
izoaskorbinian sodu, kultury starterowe, aromat, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu
Pozostale informacje: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt polski, kruchy i chrupiący

Gellwe - Fitella Musli bananowe z kawałkami czekolady 50g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 52 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera,
ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, ŻYTO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Fitella
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Fitella
Oswiadczenia zywieniowe: źródło błonnika pokarmowego.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
1860 kJ / 444 kcal
Tłuszcz
17 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
5,6 g
Węglowodany
60 g
w tym cukry
13 g
Błonnik
9,3 g
Białko
8,8 g
Sól
0,38 g
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu.
Wartość odżywcza w porcji 50 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 929 kJ / 222 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 62,1% musli crunchy [płatki OWSIANE pełnoziarniste, cukier, kulki PSZENNE (mąka PSZENNA, mąka kukurydziana, otręby
PSZENNE, cukier, sól), olej rzepakowy, wiórki KOKOSOWE, mąka ŻYTNIA, 1,7% nasiona chia (nasiona szałwii hiszpańskiej Salvia
hispanica), sól, aromat, emulgator: LECYTYNY (z SOI)], 15,7% chipsy bananowe (chipsy bananowe krojone, cukier, olej KOKOSOWY,
aromat), płatki PSZENNE pieczone (PSZENICA pełnoziarnista, cukier, sól, EKSTRAKT słodowy JĘCZMIENNY, emulgator: mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych), chrupki ryżowe (mąka ryżowa, cukier, EKSTRAKT słodu JĘCZMIENNEGO, sól), 2,2% płatki
czekolady [cukier, 39% masa KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, emulgator: LECYTYNY (z SOI)]

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wypiekane & chrupiące, źródło błonnika pokarmowego

Aquafresh - Pasta do zębów Big teeth powyżej 6 lat 50 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 78 g
Marka standaryzowana: Aquafresh
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Big Teeth
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Aquafresh
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: PASTA DO ZĘBÓW Z FLUORKIEM Aquafresh Big teeth. ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ
INSTRUKCJI PODANYCH NA OPAKOWANIU. Stosowanie: Szczotkować zęby 2 do 3 razy dziennie, nie płukać, wypluć.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą
dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem
lub lekarzem. W razie wystąpienia podrażnienia zaprzestać stosowania. Jeśli wystąpi obrzęk ust albo twarzy skonsultuj się z lekarzem lub
dentystą tak szybko jak to możliwe. Zawiera fluorek sodu (1450 ppm fluorku). Karton powinien być zaklejony. Nie stosować jeśli
opakowanie jest otwarte.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, Xanthan Gum, Titanium Dioxide, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Cocoyl
Taurate, Aroma, Carrageenan, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Limonene, CI 73360, CI 74160, Zawiera: Sodium Fluoride 0.315% w/w
(1450 ppm Fluoride)

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.gsk.com.

Mizgier - Jaja od kury zielononóżki 10szt
Opis Produktu
Opis produktu: Jaja z chowu na wolnym wybiegu, różnej wielkości, o niżesz zawartości cholesterolu, klasa A, 10 sztuk. Zawartość
cholesterolu niższa o min. 30% od średniej zawartości cholesterolu w jajach kur innych ras.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja od kury zielononóżki
Marka: Mizgier
Przechowywanie: Jaja przechowywać w warunkach chłodniczych.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
582 kJ
Wartość energetyczna
139 kcal
Białko
13 g
Węglowodany
0,6 g
Tłuszcz
9,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3 g
Sód
0,15 g
Cholesterol
211 mg

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Drosed - Kebab z kurczaka 350 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 374 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Zawiera, MLEKO - Może
zawierać, GORCZYCA - Zawiera, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Drosed
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt drobiowy, pieczony, krojony.
Marka: Drosed
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C. Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
731 kJ/175 kcal
Tłuszcz:
9,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:3,2 g
Węglowodany:
<0,5 g
w tym cukry:
<0,5 g
Białko:
22 g
Sól:
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso z kurczaka (100 g produktu otrzymano ze 114 g mięsa), sól, EKSTRAKT drożdży, skrobia kukurydziana, aromaty,
cukier, dekstroza, EKSTRAKTY przypraw, przeciwutleniacz: E392, stabilizatory: E262, E327, przyprawy (papryka, kminek,
GORCZYCA cynamon, pieprz, goździki, kurkuma, gałka muszkatołowa, imbir, ziele angielskie, kolendra)
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: polskie smaki, bez dodatku glutaminianu monosodowego

Ser Bluegourmage * - produkt ważony, opak ok. 0.1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Serw w kawałku z przerostem niebieskiej pleśni.
Pochodzenie: Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Blue Gourmage w kawałku
Marka: Eurial
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni C
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna1302 kj/ 314 kcal
Tłuszcz
26 g
Tłuszcze nasycone 19 g
Węglowodany
1g
Cukier
0,5 g
Białko
19 g
Sól
1,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO KROWIE, sól, enzym koagulujący, kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Oshee - Izotonik o smaku aloesu i winogrona 555ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 594 g
Opis produktu: Oshee zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia i odżywiania się w sposób zrównoważony. Roztwory
węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych oraz pomagają utrzymać wytrzymałość podczas
długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Vitamin Isotonic Water

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku aloesu i winogrona z dodatkiem witamin. Zawiera cukier i
substancję słodzącą. Pasteryzowany.
Marka: Oshee
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: w środku: niacyna (wit. B3), biotyna (wit. B7), wit. B6.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 12 godzin.
Wartości odżywcze
na 100ml
Wartość energetyczna
105 kJ/ 25 kcal
Tłuszcz
0g
- W tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
6,0 g
- W tym cukry
3,9 g
Białko
0g
Sól
0,12 g
Witaminy
Niacyna (B3)
2,88 mg (18%*)
Witamina B6
0,25 mg (18%*)
Biotyna (B7)
9 µg (18%*)
Opakowanie 555 ml zawiera 1 porcję produktu.
550 ml (porcja)
*% Dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej583 kJ/ 139 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potasu,
naturalny aromat winogronowy, EKSTRAKT schisandry (0,05%), EKSTRAKT aloesu (0,01%), substancja słodząca: sukraloza, substancje
wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina B6, biotyna)
Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: w środku: niacyna (wit. B3), biotyna (wit. B7), wit. B6, schisandra - jagoda wiecznej młodości, bez konserwantów, bez barwników,
bez sztucznych aromatów
Dodatkowe informacje: Schisandra zwana jagodą wiecznej młodości od tysięcy lat stosowana w ludowej medycynie jako remedium na
długowieczność oraz naturalny afrodyzjak.

Auchan - Tost pszenny 500 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, SOJĘ, MLEKO, nasiona SEZAMU
Opis produktu: Bez substancji konserwujących. Bez polepszaczy. Z zakwasem pszennym.
Rozszerzona nazwa produktu: Chleb tostowy pszenny, krojony, pasteryzowany

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tost pszenny
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i w suchym miejscu. Po każdym użyciu
zamknąć opakowanie.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1094 kJ/ 258 kcal
Tłuszcz
1,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
51 g
- w tym cukry
4,5 g
Błonnik
3,1 g
Białko
8,6 g

Sól

1,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 73% (pochodzenie UE), woda, drożdże, cukier, sól, ocet spirytusowy, olej rzepakowy.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Przezroczysta taśma klejąca 25 m
Opis Produktu
Opis produktu: 25 m

Rozszerzona nazwa produktu: Transparent

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przezroczysta taśma klejąca
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Drożdże suszone instant 8g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, JAJA, SOJĘ, MLEKO i produkty pochodne, SELER i GORCZYCĘ
Pochodzenie: Kraj pochodzenia drożdży suszonych instant zależny od nr partii produktu

Pole rezerwowe 40: Zalecane użycie: 1 porcja na 0,5 kg mąki. 1 torebka Drożdży suszonych instant odpowiada 25 g świeżych drożdży
Kraj pochodzenia: Zapakowano w Polsce
Przygotowanie: Drożdże suszone instant można mieszać bezpośrednio z mąką bez sporządzania rozczynu. Następnie dodać pozostałe
składniki wg wybranego przepisu i dokładnie wyrobić ciasto. Wyrobione ciasto pozostawić w cieple do wyrośnięcia. Ciasto piec zgodnie z
przepisem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Drożdże suszone instant
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed zawilgoceniem

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Drożdże suszone instant, emulgator (monostearynian sorbitolu)
Przygotowanie i stosowanie: UWAGA! Rozczyn należy przygotować w przypadku dodatku dużej ilości orzechów, rodzynków i innych
bakalii

Przechowywanie i stosowanie

Polsoja - Wędlina sojowa o smaku salam 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Zawiera, Zboża zawierające gluten - Zawiera, Gorczyca - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica Zawiera

Marka standaryzowana: Polsoja
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wędlina sojowa o smaku salami. Produkt roślinny na bazie białka sojowego i pszennego, pakowany w
atmosferze ochronnej.
Marka: Polsoja
Oswiadczenia zywieniowe: niska zawartość tłuszczów nasyconych. źródło białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: 1-7°C. Należy spożyć w ciągu 48 godzin po otwarciu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
644 kJ/154 kcal
tłuszcz
6,9 g
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
węglowodany
5,1 g
w tym: cukry
1,3 g
błonnik
2,1 g
białko
17 g
sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, izolowane białko SOJOWE 9%, teksturowane białko SOJOWE 7%, olej rzepakowy, białko PSZENNE (GLUTEN) 5%,
skrobia kukurydziana modyfikowana, aromaty, sól, substancja zagęszczająca: karagen, przyprawy, ocet w proszku, ekstrakt słodowy
JĘCZMIENNY, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przyrządzania: Wędlina idealna do kanapek, zapiekanek oraz pizzy.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: nie tylko dla wegan, na surowo, niska zawartość tłuszczów nasyconych, źródło białka

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok z ciemnych winogron 100% 1l
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Osad jest zjawiskiem naturalnym. Wstrząsnąć przed otwarciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok winogronowy, bezpośrednio wyciśnięty z owoców, pasteryzacja flash
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
269 kJ/ 63 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g
Węglowodany
15 g
- w tym cukry
15 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok winogronowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok wieloowocowy 100% 1l
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed otwarciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok wieloowocowy, bezpośrednio wyciśnięty z owoców, pasteryzacja flash

Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
191 kJ/ 45 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
10 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok z jabłek, sok z pomarańczy, przecier z mango, przecier z bananów, sok z MARAKUI, przecier z moreli, sok z ananasa,
sok z cytryny

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok pomarańczowy z miąższem 100% 1l
Opis Produktu
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed otwarciem

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok pomarańczowy z miąższem, bezpośrednio wyciśnięty z owoców, pasteryzacja flash, źródło
witaminy C
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
165 kJ/ 39 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
8,7 g
- w tym cukry
8,7 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
0,7 g
Sól
<0,01 g
Witamina C
20 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok pomarańczowy z miąższem 2%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok pomarańczowy 100% 1l
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni

Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed otwarciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok pomarańczowy bez miąższu, bezpośrednio wycisnięty z owoców, pasteryzacja flash, źródło
witaminy C
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
165 kJ/ 39 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
8,7 g
- w tym cukry
8,7 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
0,7 g
Sól
<0,01 g
Witamina C
20 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok pomarańczowy bez miąższu

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Qilive - Kabel USB-C/C 1.2M 3A czarny
Opis Produktu
Opis produktu: "Kabel do ładowania USB-C na USB-C kolor czarny 3A max długość:1,2m"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel USB-C 3A 1,2M
Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Qilive - Kabel USB-C LIGHTNING MFI 1.2M
Opis Produktu
Opis produktu: "Kabel do ładowania i synchronizacji USB C na LIGHTNING kolor czarny 3A max długość:1,2m"

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabel USB-C LIGHTNING MFI 1,2M
Marka: QILIVE

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT TAL BIAŁ 32 CM 10SZT Talerze 32 cm. tekturowe
Opis Produktu
Opis produktu: Jednorazowe, tekturowe talerze o średnicy 32 cm. Nadają się do kompostowania
Podmarka: Green
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Talerze tekturowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

)ACT TALERZ ZIELO 23CM 10SZT Talerze jednorazowe. zielone 23 cm. 10 sztuk

Opis Produktu
Opis produktu: Średnica 23 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Turcji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Talerze jednorazowe zielone
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

)ACT TALERZE NIEB 23CM 10SZT Talerze jednorazowe.niebieskie 23 cm. 10 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Średnica 23 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Turcji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Talerze jednorazowe niebieskie
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

)ACT TALERZE FUKS 23CM 10SZT Talerze jednorazowe. fuksja 23 cm. 10 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Średnica 23 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Turcji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Talerze jednorazowe fuksja

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 szt.

Przechowywanie i stosowanie

)ACT CZAPECZKI HAPPY 6SZT Czapeczki urodzinowe Happy 6 sztuk

Opis Produktu
Opis produktu: Czapeczki urodzinowe Happy 6 sztuk

Rozszerzona nazwa produktu: Czapeczki urodzinowe Happy 6 sztuk
Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czapeczki urodzinowe Happy 6 sztuk
Marka: ACTUEL

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

)ACT SERWETKI 33X33 20SZT Papierowe serwetki 3 warstwowe 33x33 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary 33x33 cm (+/- 5%)
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Słowacji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papierowe serwetki 3 warstwowe

Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 papierowych serwetek

Przechowywanie i stosowanie

)ACT SERWET RÓŻE 33X33 20SZT Papierowe serwetki 3 warstwowe 33x33 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary 33x33 cm (+/- 5%)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Słowacji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papierowe serwetki 3 warstwowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 papierowych serwetek

Przechowywanie i stosowanie

)ACT SERW LIŚCIE 33X33 20SZT Papierowe serwetki 3 warstwowe 33x33 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary 33x33 cm (+/- 5%)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Słowacji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papierowe serwetki 3 warstwowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 papierowych serwetek

Przechowywanie i stosowanie

)ACT SERW STREET 33X33 20SZT Papierowe serwetki 3 warstwowe 33x33 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary 33x33 cm (+/- 5%)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Słowacji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papierowe serwetki 3 warstwowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 papierowych serwetek

Przechowywanie i stosowanie

)ACT SERW SWEETY 33X33 20SZT Papierowe serwetki 3 warstwowe 33x33 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary 33x33 cm (+/- 5%)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Słowacji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papierowe serwetki 3 warstwowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 papierowych serwetek

Przechowywanie i stosowanie

)ACT SERW.33X33CMX20,NIEB KWIAT Papierowe serwetki 3 warstwowe 33x33 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary 33x33 cm (+/- 5%)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano na Słowacji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papierowe serwetki 3 warstwowe
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 papierowych serwetek

Przechowywanie i stosowanie

Mieszko - Praliny cherrissimo classic 182 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 216 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Mieszko
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Cherrissimo

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Mieszko
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol: nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży. Pomimo największych starań
związanych z kontrolą jakości wiśnia może zawierać pestkę.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
energia
1787 kJ
energia
427 kcal
tłuszcz w tym
21 g
- kwasy tłuszczowe nasycone13 g
węglowodany w tym
56 g
- cukry
55 g
białko
3g
sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada (50%) [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), tłuszcz KAKAOWY, emulgatory:
LECYTYNY (z SOI) i E 476; aromat], cukier, wiśnia w alkoholu (13%) (wiśnia, alkohol etylowy, woda), syrop glukozowy, alkohol
etylowy (1,1%), koncentrat soku wiśniowego (0,56%), stabilizator: inwertaza, substancja zagęszczająca: agar, aromat, Czekolada - masa
KAKAOWA minimum 43%, Czekolada oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie

Łuków - Gulasz wieprzowy 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej

Uzytkowanie i przechowywanie: Do spożycia po obróbce termicznej
Kraj pochodzenia: Pochodzenie: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso gulaszowe wieprzowe z łopatki
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +4'C

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Zeeland`s Roem - Świeże ostrygi 6 szt. 300g
Opis Produktu
Opis produktu: Gratis nóż do ostryg. Ostryga pacyficzna (mięczaki). Metoda produkcji: wychodowane. Ilość sztuk 6
Pochodzenie: Holandia
Kraj pochodzenia: Pochodzenie: wychodowano w Holandii
Przygotowanie: -

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Świeże ostrygi (ostryga pacyficzna). Produkt pakowany próżniowo
Marka: Sona

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
240 kj / 57 kcal
Tłuszcz
1,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
4g
- w tym cukry
0g
Błonnik
0g
Białko
6g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Miejsce hodowli: Wyhodowane w Holandii
Zawartosc opakowania: 6 ostryg + nóż do ostryg
Przygotowanie i stosowanie: -Propozycja przygotowania: Muszle dokładanie oczyścić i umyć. Trzymać ostrygę wklęsłą częścią w dół,
wbić czubek krótkiego, mocnego noża w miejsce spojenia muszli i obracać nóż w prawo i w lewo aż otworzy się z charakterystycznym
dźwiękiem. Oderwać nożem górną muszlę, uważać aby nie wylać cieczy. Ostrygi serwować na lodzie skrapiając cytryną.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

Apart - Kremowe mydło w płynie Magnolia 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 424 g
Opis produktu: Kremowe mydło w płynie Apart Magnolia zawiera ekstrakty z kwiatu magnolii. Odpowiednio dobrane składniki
sprawiają, ze po umyciu skóra jest nawilżona, gładka oraz odświeżona. Formuła została wzbogacona o naturalne prebiotyki, które
poprawiają kondycję skóry. Łagodne dla mikrobiomu skóry. Wzbogacone o prebiotyki. Nawilżająca, kremowa formuła.
Marka standaryzowana: Apart
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Creamy Care
Pochodzenie: UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Apart

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Sorbitol, Inulin, Magnolia
Grandiflora Flower Extract, Prunus SERRULATA Flower Extract, Styrene/Acrylate Copolymer, Parfum, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citric
Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nawilżenie, + prebiotyk

Fanex - Sos czosnkowy 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 436 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Gorczyca - Zawiera
Opis produktu: Idealny dodatek do potraw
Marka standaryzowana: Fanex
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos czosnkowy.
Marka: Fanex
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
1833 kJ / 445 kcal
Tłuszcz
46 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone3,3 g

Węglowodany
W tym cukry
Białko
Sól

6,6 g
4,9 g
0,7 g
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej rzepakowy, woda, cukier, musztarda (woda, GORCZYCA, ocet spirytusowy, cukier, sól), ocet spirytusowy, MLEKO w
proszku odtłuszczone, sól, ekstrakt czosnku i czosnek granulowany (1,1%), skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające (guma guar,
guma ksantanowa), substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat
naturalny, barwnik (karoteny), przeciwutleniacz (sól wapniowo-disodowa EDTA)
Przygotowanie i stosowanie: Przed pierwszym użyciem odkręć zakrętkę i usuń foliowe zabezpieczenie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: idealny dodatek do potraw

NIVEA - Żel pod prysznic 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA Men Cool Kick to chłodzący żel pod prysznic, który dzięki zawartości mentolu zapewnia długotrwałą świeżość i
orzeźwiający, męski zapach pobudzający zmysły. To prawdziwy zastrzyk energii pod prysznicem! Odświeżający żel pod prysznic Cool
Kick oczyszcza ciało, twarz i włosy, pozostawiając przyjemne uczucie czystości i gotowości na każde wyzwanie. Produkt ma przyjazne
dla skóry pH, dzięki czemu nie powoduje przesuszania się skóry. Męski zapach będzie towarzyszyć Ci jeszcze wiele godzin po prysznicu.
Aby zapewnić sobie jeszcze trwalszy efekt, stosuj inne kosmetyki z serii Fresh Kick.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikaj kontaktu z oczami.

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Menthol, Glycerin, Sodium Chloride, Citric Acid,
Glycol Distearate, Laureth-4, Tocopherol, Sodium Sulfate, Sodium Benzoate, Linalool, Limonene, Parfum, CI 42090, CI 16035
Pozostale informacje: Product ID: 81063,
Przygotowanie i stosowanie: Żel odpowiedni do codziennego stosowania. Nanieś żel na mokrą skórę i umyj ciało, twarz i włosy, pomijając
okolice oczu. Po umyciu dokładnie spłucz ciepłą wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Chłodzący żel pod prysznic z zawartością mentolu Pobudza zmysły i daje zastrzyk energii Produkt przebadany dermatologicznie
pH przyjazne dla skóry Zrównoważone pH skóry Formuła bez mikroplastiku

Bieluch - Serek naturalny lekki 3% 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 160 g
Marka standaryzowana: Bieluch
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lekki serek naturalny o 30% mniej tłuszczu.
Marka: Bieluch
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: o 30% mniej tłuszczu. lekki.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 4 do 8°C.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
w tym cukry**
białko
sól***
Opakowanie 150 g zawiera jedną sugerowaną porcję produktu.

100 g serka
341 kJ / 81 kcal
3,0 g
1,9 g
4,5 g
4,5 g
9,0 g
0,10 g
w porcji 150 g

*** Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu w mleku. 512 kJ / 122 kcal
** Zawiera naturalnie występujące cukry - cukier mleczny
4,5 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal)
2,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mleko pasteryzowane, czyste kultury mleczarskie
Pozostale informacje: Jedna porcja 150 g dostarcza: energia 512 kJ 122 kcal 6%*, * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera wszystkie białka mleka, produkt rekomendowany przez Centrum Leczenia Otyłości, bez substancji zagęszczających,
konserwujących

Jovi - Jogurt pitny Duet o smaku truskawka - kiwi 350g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 394 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Jovi
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Duet
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój jogurtowy o smaku truskawka-kiwi.
Marka: Jovi
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż
12 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 g produktu
283 kJ / 67 kcal
0,8 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
13 g
w tym cukry
12 g
Białko
1,7 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, serwatka odtworzona (z MLEKA), woda, cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, syrop glukozowofruktozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, aromat, truskawka - sok 0,05% (sok z soku zagęszczonego), kiwi - sok 0,05% (sok z soku
zagęszczonego), koncentrat z marchwi, koncentrat soku z buraka ćwikłowego, barwniki: karminy, karoteny, żywe kultury bakterii
jogurtowych oraz Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis
Przygotowanie i stosowanie: Przed spożyciem wstrząsnąć. Pić schłodzone.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mix taki na 2 smaki

Pur - Balsam płyn do mycia naczyń 750ml
Opis Produktu
Opis produktu: Odkryj formułę Pur Balsam Sekrety Pielęgnacji Aloes o neutralnym pH dla Twojej skóry. Płyn do mycia naczyń Pur
Balsam został przetestowany dermatologicznie. Zmywanie naczyń może powodować wysuszenie skóry dłoni, dlatego linia Pur Balsam
powstała z myślą o czystych naczyniach i miękkich dłoniach. Poczuj kojącą moc aloesu.
Marka standaryzowana: Pur
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Sekrety Pielęgnacji
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 5, Maks. temp. °C - 40

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Balsam płyn do mycia naczyń
Marka: Pur
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: PUR BALSAM SEKRETY PIELĘGNACJI. Płyn do ręcznego mycia naczyń. Uwaga. Działa drażniąco
na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady lekarza.
Przechowywanie: Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5 - 15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, kompozycja
zapachowa, środki konserwujące: Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol
Przygotowanie i stosowanie: Naczynia po umyciu dokładnie wypłukać wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu. www.henkel.com.

Crunchips - Chipsy grubo krojone solone x-cut 140g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 148 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Marka standaryzowana: Crunchips
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Podmarka: X-Cut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane grubo krojone solone.
Marka: Crunchips
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Energia
2160 kJ / 518 kcal
Tłuszcz
32 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,3 g
Węglowodany
50 g
w tym cukry
<0,5 g

Błonnik
Białko
Sól

4,3 g
5,4 g
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, olej słonecznikowy (32 %), sól
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, na oleju słonecznikowym, bez konserwantów

Auchan - Marker permanentny do każdej powierzchni
Opis Produktu
Opis produktu: Do pisania na prawie każdej gładkiej powierzchni CD, DVD, szkle, plastiku, metalu, papierze, itp.- cienka linia pisania. Na
bazie wody: wysycha minutę po nałożeniu na płytę CD lub plastikową powierzchnię

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marker permanentny do każdej powierzchni
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Może powodować reakcję alergiczną skóry. W przypadku kontaktu ze skórą umyż dużą ilością wody
wraz z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Tiger - Napój energetyczny z sokiem gazowany 500 ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Tiger
Jednostka opisowa: ml

Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany owocowy napój energetyzujący z kofeiną i witaminami. Pasteryzowany. Zawiera cukier i
substancje słodzące.
Marka: Tiger
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg / 100 ml). Spożywaj z umiarem. Nie mieszaj z alkoholem.
Przechowywanie: Przechowuj w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Nie zamrażaj.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 ml:
energia
87 kJ/20 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,8 g
w tym cukry
4,8 g
białko
0g
sól
0,16 g
niacyna
7,0 mg (44%*)
witamina B6
0,7 mg (50%*)
witamina B12
0,5 µg (20%*)
kwas pantotenowy
1,98 mg (33%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, soki z zagęszczonych soków z: jabłek (10%) i winogron (10%), cukier (D) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (G),
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu, DWUTLENEK węgla, aromaty, kofeina (0,03%), inozytol, barwniki E 101 i E
150d, wzmacniacz smaku - erytrytol, substancje słodzące: acesulfam K i sukraloza, witaminy: niacyna, B6, B12 i kwas pantotenowy, D, G w zależności od użytego składnika: patrz nadruk na spodzie puszki

Pozostale informacje: Pokaż powera!, Zgnieć mnie i wyrzuć do kosza!,
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: +20% soku
Dodatkowe informacje: Dariusz Michalczewski.

Tiger - Napój energetyczny z sokiem z mango gazowany 500 ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Tiger
Jednostka opisowa: ml
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany owocowy napój energetyzujący o smaku mango z kofeiną i witaminami. Pasteryzowany.
Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: Tiger
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg / 100 ml). Spożywaj z umiarem. Nie mieszaj z alkoholem.
Przechowywanie: Przechowuj w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Nie zamrażaj.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 ml:
energia
89 kJ/21 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,8 g
w tym cukry
4,8 g
białko
0g
sól
0,12 g
niacyna
7,0 mg (44%*)
witamina B6
0,7 mg (50%*)

witamina B12
kwas pantotenowy

0,5 µg (20%*)
1,98 mg (33%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (19%), cukier (D) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (G), sok z mango z
zagęszczonego soku (1%), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu, DWUTLENEK węgla, kofeina (0,03%), inozytol,
barwnik - karoteny, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy, stabilizatory: guma arabska oraz estry glicerolu i żywicy roślinnej, aromaty,
wzmacniacz smaku - erytrytol, substancje słodzące: acesulfam K i sukraloza, witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, B6 i B12, D, G - w
zależności od użytego składnika: patrz nadruk na spodzie puszki
Pozostale informacje: Pokaż powera!, Zgnieć mnie i wyrzuć do kosza!,
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: +20% soku
Dodatkowe informacje: Dariusz Michalczewski.

Tiger - Napój energetyczny z sokiem z kaktusa gazowany 500 ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Tiger
Jednostka opisowa: ml
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany, owocowy napój energetyzujący o smaku kaktusa z kofeiną i witaminami. Pasteryzowany.
Zawiera cukier i substancje słodzące.
Marka: Tiger
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg / 100 ml). Spożywaj z umiarem. Nie mieszaj z alkoholem.
Przechowywanie: Przechowuj w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Nie zamrażaj.

Wartości odżywcze

Wartość odżywcza w 100 ml:

energia
82 kJ/19 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,7 g
białko
0g
sól
0g
niacyna
7,0 mg (44%*)
witamina B6
0,7 mg (50%*)
witamina B12
0,5 µg (20%*)
kwas pantotenowy
1,98 mg (33%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, soki z zagęszczonych soków z: jabłek (15%) i winogron (5%), cukier, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i
cytryniany sodu, DWUTLENEK węgla, kofeina (0,03%), barwniki: karoteny i E 133, inozytol, substancje słodzące: acesulfam K i
sukraloza, aromaty, wzmacniacz smaku - erytrytol, witaminy: niacyna, B6, B12 i kwas pantotenowy
Pozostale informacje: Pokaż powera!, Zgnieć mnie i wyrzuć do kosza!,
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: +20% soku
Dodatkowe informacje: Dariusz Michalczewski. Zagraj w Tiger Spacegame na www.tigerpower.pl.

Pewni Dobrego - Sok jabłko burak 250 mll
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre Bo ... Z owoców i warzyw bez pozostałości pestycydów. Sok bezpośrednio tłoczony ze świeżych jabłek i
buraków, naturalnie mętny, paskalizowany (HPP - Produkt utrwalony metodą HPP (paskalizacja) czyli pod wysokim ciśnieniem, dzięki
czemu w soku pozostają witaminy oraz naturalny smak i kolor użytych w procesie owoców), rozlewany na zimno. NFC (nie z
zagęszczonego soku owocowo warzywnego).
Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Wytrącanie się osadu jest naturalne, świadczy o obecności cząstek
miąższu owoców i warzyw

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok 100% jabłko i burak, niepasteryzowany
Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: NFC - nie z zagęszczonego soku owocowo warzywnego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
212 kJ/ 50 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
11 g
Błonnik
0,2 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok z jabłek 80%, sok z BURAKÓW 20%

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Sok jabłko marchew 250 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre Bo ... Z owoców i warzyw bez pozostałości pestycydów. Sok bezpośrednio tłoczony ze świeżych jabłek i marchwi, naturalnie mętny,
paskalizowany (HPP - Produkt utrwalony metodą HPP (paskalizacja) czyli pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu w soku pozostają witaminy oraz naturalny
smak i kolor użytych w procesie owoców), rozlewany na zimno. NFC (nie z zagęszczonego soku owocowo warzywnego).

Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Wytrącanie się osadu jest naturalne, świadczy o obecności cząstek
miąższu owoców i warzyw.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok 100% jabłko i marchew, niepasteryzowany
Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: NFC - nie z zagęszczonego soku owocowo warzywnego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
195 kJ/ 46 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
10 g
Błonnik
0,2 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok z jabłek 60%, sok z marchwi 40%

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Sok jabłko aronia 250 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre Bo ... Z owoców bez pozostałości pestycydów. Sok bezpośrednio tłoczony ze świeżych jabłek i aronii, naturalnie mętny, paskalizowany
(HPP - Produkt utrwalony metodą HPP (paskalizacja) czyli pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu w soku pozostają witaminy oraz naturalny smak i kolor
użytych w procesie owoców), rozlewany na zimno. NFC (nie z zagęszczonego soku owocowego)

Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Wytrącanie się osadu jest naturalne, świadczy o obecności cząstek
miąższu owoców

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok 100% jabłko i aronia, niepasteryzowany
Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: NFC - nie z zagęszczonego soku owocowego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
229 kJ/ 54 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
13 g
- w tym cukry
9,6 g
Błonnik
0,2 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok z jabłek 85%, sok z aronii 15%

Przechowywanie i stosowanie

Taheebo - Herbata ekologiczna czarna liściasta 80 g
Opis Produktu
Opis produktu: Esencja natury. Czarną herbatę produkuje się z liści pochodzących z Chin (m. in. regiony Zhejiang, Hunan, Fujian, Hubei i Yunnan),
północnych obszarów Indii, głównie regionu Assam i Darjeeling, Indonezyjskich wysp Jawy i Sumatry, a także Sri Lanki. Herbata od niedawna uprawia się
też w Afryce, między innymi na terenach Kenii, Kamerunu, Ruandy, Tanzanii i RPA. Napar herbaciany otrzymuje się z liści oraz nierozwiniętych pąków
krzewów Camellia sinensis

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Chiny
Przygotowanie: Do przyrządzenia naparu zaleca się jedną łyżeczkę herbaty na filiżankę. Susz zalewany wodą o temperaturze nie wyższej
jak 95'C. Po około 3 minutach herbata zacznie nabierać złotobrązowego koloru, co znaczyło będzie, że napój jest już gotowy do spożycia i
należy oddzielić liście od naparu. Czarną herbatę parzymy 3-5 minut koniecznie wyciągając liście z wody

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: EKO herbata czarna liściasta
Marka: Taheebo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: EKO herbata czarna 100%

Przechowywanie i stosowanie

Mateo - Perogi ruskie bez glutenu 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera

Opis produktu: Czy wiesz, że. nasze pierogi bezglutenowe nie zawierają konserwantów ani sztucznych barwników.
Marka standaryzowana: Meteo
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Zamrożoną porcję wrzucać stopniowo do 2-3 litrów wrzącej, osolonej wody. Od wypłynięcia
gotować około 5-7 minut. Nie dopuścić do gwałtownego wrzenia wody. Odsączyć - podać gorące do konsumpcji. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi ruskie bezglutenowe. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Mateo
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18 °C. Przechowanie w warunkach domowych . W lodówce +4 °C 1
dzień . W zamrażarce -6 °C 7 dni. W zamrażarce -12 °C do 30 dni . W zamrażarce poniżej -18 °C do daty minimalnej trwałości. Uwaga!
Chronić przed rozmrożeniem. . Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
750 kJ / 170,3 kcal
Tłuszcz
3,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
32 g
w tym cukry
3,4 g
Białko
5,7 g
Sól
0,75 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki 30 %, woda, mąka ryżowa, mąka kukurydziana, skrobia ziemniaczana, SER TWARÓG 10 %, mąka gryczana, cebula,
olej rzepakowy, łuska gryczana, olej lniany, sól, pieprz, Zawartość farszu: 35 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, faszerowane naturą, produkt wegetariański, bez sztucznych barwników, bez GMO
Dodatkowe informacje: Czy wiesz, że. w Polsce pierogi znane są prawdopodobnie od XIII wieku. Na początku przygotowywane na
specjalne okazje miały różne nazwy na przykład: koladki pieczono w okresie kolędowania.

Mateo - Pierogi z kapustą bez glutenu 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Opis produktu: Czy wiesz, że. nasze pierogi bezglutenowe nie zawierają konserwantów ani sztucznych barwników.
Marka standaryzowana: Mateo
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Zamrożoną porcję wrzucać stopniowo do 2-3 litrów wrzącej, osolonej wody. Od wypłynięcia
gotować około 5-7 minut. Nie dopuścić do gwałtownego wrzenia wody. Odsączyć - podać gorące do konsumpcji. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z kapustą bezglutenowe. Produkt głęboko mrożony.

Marka: Mateo
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18 °C. Przechowanie w warunkach domowych. W lodówce +4 °C 1
dzień. W zamrażarce -6 °C 7 dni. W zamrażarce -12 °C do 30 dni. W zamrażarce poniżej -18°C do daty minimalnej trwałości zamieszczonej
na opakowaniu. Uwaga!. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
795 kJ / 190 kcal
Tłuszcz
3,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
35 g
w tym cukry
2,7 g
Białko
4,3 g
Sól
0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kapusta kwaszona 25 %, woda, kapusta biała 15 %, mąka ryżowa, mąka kukurydziana, skrobia ziemniaczana, mąka gryczana,
cebula, olej rzepakowy, łuska gryczana, olej lniany, sól, pieprz, papryka czerwona słodka, majeranek, lubczyk, Zawartość farszu: 35 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, faszerowane naturą, produkt wegański, bez GMO, bez sztucznych barwników, produkt wegetariański
Dodatkowe informacje: Czy wiesz, że. w Polsce pierogi znane są prawdopodobnie od XIII wieku. Na początku przygotowywane na
specjalne okazje miały różne nazwy na przykład: koladki pieczono w okresie kolędowania.

Mateo - Pierogi z ziemniakami i szpinakiem bez glutenu 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera
Opis produktu: Czy wiesz, że. nasze pierogi bezglutenowe nie zawierają konserwantów ani sztucznych barwników.
Marka standaryzowana: Mateo
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Zamrożoną porcję wrzucać stopniowo do 2-3 litrów wrzącej, osolonej wody. Od wypłynięcia

gotować około 5-7 minut. Nie dopuścić do gwałtownego wrzenia wody. Odsączyć - podać gorące do konsumpcji. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z ziemniakami i szpinakiem bezglutenowe. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Mateo
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18 °C. Przechowanie w warunkach domowych. W lodówce +4 °C 1
dzień. W zamrażarce -6 °C 7 dni. W zamrażarce -12 °C do 30 dni. W zamrażarce poniżej -18°C do daty minimalnej trwałości zamieszczonej
na opakowaniu. Uwaga!. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
830 kJ / 198,4 kcal
Tłuszcz
5,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
33 g
w tym cukry
1,1 g
Białko
0,9 g
Sól
0,65 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki 30 %, woda, mąka ryżowa, mąka kukurydziana, skrobia ziemniaczana, szpinak 10 %, mąka gryczana, cebula, olej
rzepakowy, łuska gryczana, olej lniany, czosnek, sól, pieprz, Zawartość farszu: 35 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, faszerowane naturą, produkt wegański, bez GMO, bez sztucznych barwników, produkt wegetariański
Dodatkowe informacje: Czy wiesz, że. w Polsce pierogi znane są prawdopodobnie od XIII wieku. Na początku przygotowywane były na
specjalne okazje na przykład: kurniki to duże pierogi weselne.

Mateo - Pierogi z mięsem 900 g
Opis Produktu
Opis produktu: Rodzinna paczka. Czy wiesz, że pierogi powszechnie uznane za narodową potrawę staropolską pochodzą z Chin. W
Polsce znane są prawdopodobnie od XIII wieku. Gotowe w 6 minut

Informacje dot stylu zycia: Bez GMO, bez sztucznych barwników
Rozszerzona nazwa produktu: Mięsna biesiada
Warunki przechowywania: Przechowywać: W lodówce 1 dzień. W temperaturze -6'C 7 dni. W temperaturze -12'C 30 dni. W
temperaturze -18'C do daty minimalne trwałości
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zamrożoną porcję wrzucać stopniowo do 2-3 litrów wrzącej, osolonej wody. Od wypłynięcia gotować około 6 minut. Nie
dopuścić do gwałtownego wrzenia wody. Odsączyć, podać gorące do konsumpcji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z mięsem. Produkt głęboko mrożony
Marka: Mateo
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze ponizej -18'C. Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1246 kJ/ 298 Kcal
Tłuszcz
16,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,3 g
Węglowodany
29,8 g
- w tym cukry
1,4 g
Białko
9,8 g
Sól
0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, mięso wieprzowe 30%, woda, BIAŁKO SOJOWE, BŁONNIK PSZENNY, bułka tarta PSZENNA (mąka
PSZENNA, drożdże, woda, sól), cebula, smalec wieprzowy, olej repakowy, sól, pieprz, papryka czerwona słodka, mieszanka przypraw
(pasternak, marchew, pietruszka, cebula, natka pietruszki), aromat mięsa (EKSTRAKT drożdżowy, substancja wzmacniająca smak i zapach
(E365))
Sklad produktu: Zawartość farszu: 35%
Pozostale informacje: Głęboko mrożone. Wszystkie nasze dania są świeżo przygotowane i poddawane procedurze głębokiego mrożenia w
temperaturze od -30'C do -35'C przez około 30 minut. Dzięki temu żaden ze składników nie traci świeżości ani smaku

Przechowywanie i stosowanie

Mateo - Kartacze z mięsem 900 g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Opis produktu: Nasze kartacze były wielokrotnie laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej za najlepszy produkt.
Marka standaryzowana: Mateo
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Zamrożoną porcję wrzucać stopniowo do 2-3 litrów wrzącej, osolonej wody. Od wypłynięcia
gotować około 6 minut. Nie dopuścić do gwałtownego wrzenia wody. Odsączyć, podać gorące do konsumpcji. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kartacze z mięsem. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Mateo
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18 °C. Przechowanie w warunkach domowych. W lodówce +4 °C 1
dzień. W zamrażarce -6 °C 7 dni. W zamrażarce -12 °C do 30 dni. W zamrażarce poniżej -18°C do daty minimalnej trwałości zamieszczonej
na opakowaniu. Uwaga!. Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna
955,2 kJ / 228 kcal
Tłuszcz
9,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,7 g
Węglowodany
31,4 g
w tym cukry
2g
Białko
6,3 g
Sól
1,45 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: płatki ziemniaczane, grysik ziemniaczany 20 %, woda, skrobia ziemniaczana, mięso wieprzowe 20 %, bułka tarta PSZENNA
(mąka PSZENNA, drożdże, woda, sól), BŁONNIK PSZENNY, BIAŁKO SOJOWE, cebula, smalec wieprzowy, sól, pieprz, papryka
czerwona słodka, mieszanka przypraw (pasternak, marchew, pietruszka, cebula, natka pietruszki), aromat mięsa, Zawartość farszu 20 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: rodzinna paczka, mięsna biesiada, bez sztucznych barwników, bez GMO
Dodatkowe informacje: Czy wiesz, że. w Polsce kartacze to potrawa tradycyjna dla Podlasia, Suwalszczyzny, Sejneńszczyzny czy
Puńska.

Mateo - Kluski podkarpackie 900 g
Opis Produktu
Opis produktu: Rodzinna paczka. Czy wiesz, że potrawa o nazwie kluski wywodzi się najprawdopodobniej z początki XV wieku. Każda
część kraju ma swoje regionalne specjały m. in. Kluski corne, białe i gałuszki na Śląsku kulochy czyli nagusy, szkaplarki, skubanki i
szagówki w wielkopolsce kartacze, soczewiaki czy bliny na Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz tarcioki czyli kluski scykane i hałuski góralskie
na Podhalu
Informacje dot stylu zycia: Bez GMO, bez sztucznych barwników
Rozszerzona nazwa produktu: Mięsna biesiada
Warunki przechowywania: Przechowywać: W lodówce 1 dzień. W temperaturze -6'C 7 dni. W temperaturze -12'C 30 dni. W
temperaturze -18'C do daty minimalne trwałości
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zamrożoną porcję wrzucać stopniowo do 2-3 litrów wrzącej, osolonej wody. Od wypłynięcia gotować około 6 minut. Nie
dopuścić do gwałtownego wrzenia wody. Odsączyć, podać gorące do konsumpcji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kluski podkarpackie z mięsem. Produkt głęboko mrożony
Marka: Mateo
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze ponizej -18'C. Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać ponownie
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
955,2 kJ/ 228 Kcal
Tłuszcz
9,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,7 g
Węglowodany
31,4 g
- w tym cukry
2g
Białko
6,3 g
Sól
1,45 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Płatki ziemniaczane, skrobia ziemniaczana, woda, boczek 10%, mięso wieprzowe 10%, bułka tarta PSZENNA (mąka
PSZENNA, drożdże, woda, sól), BŁONNIK PSZENNY, BIAŁKO SOJOWE, cebula, smalec wieprzowy, sól, pieprz, papryka czerwona
słodka, mieszanka przypraw (pasternak, marchew, pietruszka, cebula, natka pietruszki), aromat mięsa (EKSTRAKT drożdżowy,
substancja wzmacniająca smak i zapach (E635))
Sklad produktu: Zawartość farszu: 20%

Pozostale informacje: Głęboko mrożone. Wszystkie nasze dania są świeżo przygotowane i poddawane procedurze głębokiego mrożenia w
temperaturze od -30'C do -35'C przez około 30 minut. Dzięki temu żaden ze składników nie traci świeżości ani smaku

Przechowywanie i stosowanie

Półbagietka fitness 150 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać JAJA, MLEKO (ŁĄCZNIE Z LAKTOZĄ) ORZECHY

Opis produktu: Półbagietka z ziarnami, sprawdzi się idealnie do śniadania, wraz z serem lub szynką jak i również z dżemem. Posiada
wysokie wartości odżywcze
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Półbagietka fitness
Marka: Pieczywo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1257 kj / 298 kcal
Tłuszcz
6,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
47,1 g
- w tym cukry
2,1 g
Białko
10,9 g
Sól
1,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka (PSZENNA 45%, ŻYTNIA 10%), woda, płatki owsiane, siemię lniane, SOJA, słonecznik, drożdże, SEZAM, sól, słód
JĘCZMIENNY, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Piekarnia Auchan - Bułka śniadaniowa 80 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać JAJA, MLEKO (w tym LAKTOZĘ), ORZECHY, SEZAM

Rozszerzona nazwa produktu: Ciasto pszenno-żytnie pospolite z pestkami (8%)
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka bagietka śniadaniowa
Marka: Fintes
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1200 kJ / 284 kcal
Tłuszcz
4,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
2,3 g
Błonnik
4,8 g
Białko
10 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka (PSZENNA 58%, SUROWA 13%), woda pitna, słonecznik, ZIARNA SOJOWE, drożdże piekarskie, sól jadalna, siemię
lniane, EKSTRAKT ze słodu JĘCZMIENNEGO (słód JĘCZMIENNY, woda), mąka ze słodu palonego PSZENICA, mąka: mąka
askorbinowa kwas

Przechowywanie i stosowanie

Bułka z dynią 60g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać JAJA, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), ORZECHY SEZAM I SOJĘ.

Opis produktu: Bułka pszenno-żytnia posiada chrupiącą skórkę i pozostaje dłużej świeższa. Ma wartości odżywcze , dzięki wysokiej
zawartości ziaren dyni
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt rozmrożony i poddany obróbce termicznej, nie zamrażać ponownie
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka z dynią
Marka: Pieczywo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
1281 kj / 304 kcal
Tłuszcz
7,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,4 g
Węglowodany
47,6 g
- w tym cukry
2,3 g
Białko
10,5 g
Sól
1,32 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka (PSZENNA (44%) i ŻYTNIA (10%)), woda, pestki dyni (15%), drożdże, sól
Zawartosc opakowania: -

Przechowywanie i stosowanie

Frosta - Makaron z łososiem po włosku 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Zawiera, RYBA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, MIĘCZAKI - Może
zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: FRoSTA
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. Sposób przygotowania jednego opakowania:. Patelnia: 80 ml mleka zagotuj na
patelni, dodaj zamrożone danie i podgrzewaj przez ok. 7 minut pod przykryciem, od czasu do czasu mieszając. Od postaci zamrożonej.
Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Sposób przygotowania jednego opakowania:. Mikrofalówka: Do odpowiedniego naczynia z pokrywką
włóż zamrożone danie i wlej 6 łyżek mleka. Podgrzewaj w mikrofalówce przy mocy 600 W przez 12 minut, w połowie czasu dokładnie
wymieszaj. Pozostaw na 1 minutę przed podaniem. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron szpinakowy tagliatelle z kawałkami łososia w delikatnym koperkowym sosie (29%). Produkt
głęboko mrożony.
Marka: FRoSTA
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać małe ości (wyrostki ościste).
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk na opakowaniu. Przechowywanie w domu:. *
(-6°C): 4 dni; **(-12°C): 3 tygodnie; ***(-18°C): do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk na opakowaniu). Rozmrożonego produktu
ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
428 kJ / 102 kcal
Tłuszcz
4,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,1 g
Węglowodany
10 g
- w tym cukry
1,8 g
Białko
5,5 g
Sól
0,68 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: makaron szpinakowy gotowany 30% (woda, mąka z PSZENICY durum, szpinak 2%, JAJA), filet z ŁOSOSIA
PACYFICZNEGO (Oncorhynchus gorbuscha) 14%, woda, marchew, marchew żółta, ŚMIETANKA, MLEKO pełne, cebula, zasmażka
(mąka PSZENNA, olej słonecznikowy), sól, czosnek, pietruszka, koper 0,3%, szczypior

Pozostale informacje: MSC - www.msc.org, MSC-C-50086, Produkt pochodzi z łowiska spełniającego standardy MSC w zakresie dobrze
zarządzanego, zrównoważonego rybołówstwa. www.msc.org/pl,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnego smaku - bez wzmacniaczy smaku, bez barwników, bez aromatów

Frosta - Danie w stylu meksykańskim z soczystymi kawałkami kurczaka. warzywami i ryżem 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać,
JAJA - Może zawierać, RYBA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, MIĘCZAKI - Może zawierać, GORCZYCA - Może
zawierać, SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: FRoSTA
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Mikrofalówka: Do odpowiedniego naczynia z pokrywką włóż zamrożone danie. Dodaj
1 łyżkę oleju. Podgrzewaj w mikrofalówce przy mocy 600 W przez 14 minut. Od postaci zamrożonej. Podsmażyć mieszając. Patelnia:
Rozgrzej 2 łyżki oleju, wrzuć zamrożone danie i podgrzewaj na średnim ogniu przez 11-12 minut, od czasu do czasu mieszając. Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie w stylu meksykańskim z soczystymi kawałkami kurczaka, warzywami i ryżem. Produkt głęboko
mrożony.
Marka: FRoSTA
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk na opakowaniu. Przechowywanie w domu:. *
(-6°C): 4 dni; **(-12°C): 3 tygodnie; ***(-18°C): do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk na opakowaniu). Rozmrożonego produktu
ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
413 kJ / 98 kcal
Tłuszcz
1,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
15 g
- w tym cukry
1,4 g
Białko
5,7 g

Sól

0,98 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ryż biały gotowany 44% (woda, ryż biały, sól), warzywa 36% (pomidory, fasola szparagowa, czerwona papryka, fasola
czerwona gotowana (woda, fasola czerwona, sól), KUKURYDZA), smażone i gotowane kawałki piersi z kurczaka 13% (pierś z kurczaka,
olej słonecznikowy, dekstroza, sól), woda, przecier pomidorowy, sambal oelek (woda, koncentrat pomidorowy, sól, papryka mielona, chili,
ocet spirytusowy, pieprz kajeński), olej słonecznikowy, czosnek, sól, papryka mielona, pieprz kajeński, kumin

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnego smaku - bez wzmacniaczy smaku, bez barwników, bez aromatów
Dodatkowe informacje: #fastgood.

MONINI - Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 872 g
Logotypy stron trzecich cd: Chroniona Nazwa Pochodzenia - Certyfikowana przez Urząd autoryzowany przez Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
Opis produktu: Najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych. .
Oliwa z oliwek Extra Vergine D.O.P. Umbria jest wytwarzana w Umbrii z odmian oliwek Moraiolo, Frantoio, Leccino, S. Felice zgodnie z
wytycznymi produkcji dla regionu pochodzenia. Idealnie wzbogaca mięsa, warzywa z grilla, carpaccio, bruschettę oraz inne włoskie dania.
Zbiory: 2017.
Marka standaryzowana: Monini
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia
Marka: Monini
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. Zakręcić butelkę po użyciu. W niskiej temperaturze może zmętnieć bez
zmian dla jakości.
Wartości odżywcze w 100 ml produktu

Wartość Energetyczna3404 kJ
Wartość Energetyczna828 kcal
Tłuszcz w tym:
92 g
kwasy nasycone
14 g
jednonienasycone
69 g
wielonienasycone
9g
Węglowodany
0g
w tym cukry:
0g
Błonnik
0g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina E
17 mg*

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Ambi Pur - Ocean & Wind odświeżacz do powietrza, 300ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 375 g
Opis produktu: Domowy odświeżacz powietrza Ambi Pur ze specjalną technologią Odourclear oczyszcza powietrze z uporczywych, nieprzyjemnych zapachów,
pozostawiając świeżą, delikatną woń. Zapach Ocean Mist inspirowany jest oceaniczną bryzą, która orzeźwia podczas spaceru po plaży w słoneczny poranek.
Zakochaj się w tym pełnym wdzięku zapachu i stwórz w swoim domu błogą atmosferę spokoju. W przeciwieństwie do innych domowych odświeżaczy
powietrza, które jedynie maskują nieprzyjemne zapachy, Ambi Pur w pełni oczyszcza powietrze, dzięki czemu Ty i Twoi goście możecie odetchnąć pełną piersią.
Większość domowych odświeżaczy powietrza zawiera niebezpieczny gaz, podczas gdy ten używany w produktach Ambi Pur to w 100% naturalny gaz nośny:
azot. Ambi Pur to powiew świeżości, który usuwa nawet najbardziej uporczywe, nieprzyjemne zapachy; pozostawia w powietrzu delikatną, świeżą woń, dzięki
której Twój dom pachnie jak nowy – każdego dnia. Sięgnij po pełną gamę produktów Ambi Pur z wyjątkową technologią Odourclear, takich jak odświeżacze
do tkanin lub do samochodu. Wypróbuj także elektryczne odświeżacze powietrza Ambi Pur 3volution, które eliminują nieprzyjemne zapachy nieprzerwanie
przez okres aż do 90 dni.

Marka standaryzowana: Ambi pur
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Air Effects
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ocean & Wind odświeżacz do powietrza, spray
Marka: Ambi Pur
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać
kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Uwaga: Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu.
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. 5% wagowych zawartości jest
łatwopalne. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Benzisothiazolinone, Perfumes, Benzyl Salicylate, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde,
Limonene, Linalool

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Odświeżacz powietrza Ambi Pur z technologią Odourclear oczyszcza powietrze z nieprzyjemnych zapachów i pozostawia
delikatną, świeżą woń, Zapach Ocean Mist inspirowany jest oceaniczną bryzą, która orzeźwia podczas spaceru po plaży w słoneczny
poranek, Zamiast maskować oczyszcza powietrze z uporczywych, nieprzyjemnych zapachów, pozostawiając delikatną, świeżą woń,
Niezwykłe, delikatne i świeże zapachy, Niepalny, w 100% naturalny gaz nośny, Szeroka gama wysokiej jakości zapachów

Orbit - Guma do żucia smak truskawkowy 25 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 39 g
Zalecenia dla alergikow: Soja - Zawiera
Opis produktu: Zerwij z resztkami jedzenia dla zdrowych i czystych zębów. Żuj po jedzeniu i piciu przez co najmniej 20 minut.
Zróżnicowana, zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne.
Marka standaryzowana: Orbit
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Bezcukrowa guma do żucia zawierająca substancje słodzące o smaku truskawkowym.
Marka: Orbit
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
715 kJ
Wartość energetyczna
172 kcal
Tłuszcz
0g
- Nasycone kwasy tłuszczowe0 g
Węglowodany
69,8 g
- Cukry
0g
- Poliole
69,8 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące ksylitol, sorbitol, syrop maltitolowy, mannitol, aspartam, acesulfam K;baza gumowa, substancja
zagęszczająca guma arabska, aromaty, kwas: kwas cytrynowy, emulgator lecytyna SOJOWA, substancja utrzymująca wilgoć glicerol,
barwnik E171, substancja glazurująca wosk carnauba, przeciwutleniacz BHA
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Informacje o dodatkach: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bezcukrowa guma do żucia Orbit pomaga optymalizować poziom pH osadu nazębnego

Auchan - Bio passata pomidorowa 680g.
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Rozdrobnione i zagęszczone pomidory. Produkt ekologiczny, pasteryzowany.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech
Przygotowanie: Podgrzać przed spożyciem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczna passata pomidorowa
Marka: Product marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3-4 dni
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
149 kJ/ 35 kcal
Tłuszcz
0,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
4,9 g
- w tym cukry
4g
Błonnik
1,4 g
Białko
1,7 g
Sól
0,62 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ekologiczne pomidory 99,4% , sól 0,5%, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

San - Łakotki maślane 168g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 184 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, PSZENICA Zawiera
Marka standaryzowana: San
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Łakotki

Składniki i wartości odżywcze
Marka: San

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
2044 kJ / 487 kcal
Tłuszcz
20 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
11 g
Węglowodany
67 g
w tym cukry
21 g
Błonnik
2,1 g
Białko
8,2 g
Sól
0,58 g
1 ciastko = 8 g; Około 21 ciastek w opakowaniu.
Wartość odżywcza 1 ciastko (8 g)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 163 kJ / 39 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, olej palmowy, MASŁO 6 %, syrop glukozowo-fruktozowy, JAJA w proszku, odtłuszczone
MLEKO w proszku, substance spulchniające (węglany amonu, węglany sodu, difosforany), pełne MLEKO w proszku, miód, sól, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Gwarancja Harmony. Odkryj program Harmony na www.harmony.info.

Auchan - Kaszka kuskus 500g.
Opis Produktu
Opis produktu: Kaszka kuskus - semolina z pszenicy twardej
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Zagotować osoloną wodę. Do płytkiej miseczki wlać wrzątek i dodać łyżkę oleju. Dodać taką samą ilość wody co kaszki
kuskus i pozostawić na 5 minut pod przykryciem aż napęcznieje. Następnie dodać łyżkę masła, zamieszać widelcem i natychmiast
podawać.

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Kaszka kuskus
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać z dala od źródeł wilgoci
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1546 kJ/ 365 Kcal
Tłuszcz
2g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
73 g
- w tym cukry
3g
Błonnik
3,4 g
Białko
12 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: semolina (kaszka) z PSZENICY twardej

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Grzanki pszenne 225g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości ORZESZKÓW arachidowych i innych ORZECHÓW, MLEKO, JAJ, SEZAMi i SOI.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Grzanki - Pieczywo pszenne trwałe
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna
1765 kJ/ 418 Kcal
Tłuszcz
9,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,0 g
Węglowodany
73 g
- w tym cukry
7,6 g
Błonnik
2,6 g
Białko
9,8 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 81%, tłuszcz roślinny (palmowy), cukier, drożdże, sól.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bułeczki tostowe 225g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera GLUTEN. , Produkt może zawierać śladowe ilości ORZESZKÓW arachidowych i innych ORZECHÓW, MLEKA,
JAJ, SEZAMU i SOI.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczywo chrupkie pszenne z dodatkiem mąki pełnoziarnistej
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
Wartości odżywcze
Wartosc energetyczna kJ
Wartosc energetyczna kcal
Bialko g
Weglowodany g

na 100 g
1701 kJ
404 kcal
12 g
64 g

W tym cukry g

2g

Tluszcz g
9g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g4 g
Blonnik g
9,5 g
Sol g
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, mąka PSZENNA pełnoziarnista 42%, olej rzepakowy, nasiona lnu 3,8%, drożdże, sól, GLUTEN, środek do
przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bułeczki tostowe pełnoziarniste 225g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera PSZENICĘ, JĘCZMIEŃ. Produkt może zawierać śladowe ilości ORZESZKÓW ARACHIDOWYCH i innych
ORZECHÓW, MLEKA, JAJ, SEZAMI i SOI.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Grzanki - Pieczywo pszenne trwałe z dodatkiem mąki pełnoziarnistej
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
Wartości odżywcze
Wartosc energetyczna kJ
Wartosc energetyczna kcal
Bialko g
Weglowodany g
W tym cukry g
Tluszcz g

na 100 g
1727 kJ
410 kcal
10 g
66 g
5g
10,4 g

W tym kwasy tluszczowe nasycone g0,9 g
Blonnik g
6,3 g
Sol g
1,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 41%, mąka PSZENNA pełnoziarnista 40%, tłuszcz roślinny (palmowy), cukier, drożdże, mąka ze słodu
JĘCZMIENNEGO, sól, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

Przechowywanie i stosowanie

Perla - Humus bio 175 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 196 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać,
RYBA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, SEZAM - Zawiera,
SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Perla
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bio Hummus - pasta z ciecierzycy i sezamu.
Marka: Perla
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1181 kJ/285 kcal
Tłuszcz
23 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,2 g
Węglowodany
10 g
- w tym cukry
<0,5 g

Błonnik
Białko
Sól

5,5 g
6,8 g
0,98 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ciecierzyca gotowana 55 % (ciecierzyca*, woda), olej rzepakowy*, woda, pasta SEZAMOWA Tahini* 9%, ocet spirytusowy*,
sól, czosnek suszony*, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kmin rzymski*, *- surowiec ekologiczny
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej. Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-01 Rolnictwo UE/spoza UE,

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego Frankfurterki z szynki wieprzowej 320 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GLUTEN, MLEKO łącznie z LAKTOZĄ

Opis produktu: Wędliny z tradycyjnej rasy puławskiej. Dobre Bo ... Z surowca hodowanego bez użycia antybiotyków. Prosty skład, bez
wzmacniaczy smaku i aromatów
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Bez wzmacniaczy smaku i aromatów
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona wędzona, parzona w jelicie baranim
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Frankfurterki z szynki
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
948 kJ/ 228 Kcal
Tłuszcz
17 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,3 g
Węglowodany
0,8 g

- w tym cukry
Białko
Sól

0,6 g
19 g
2,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe z szynki, sól, przyprawy (zawierają GORCZYCĘ), glukoza, cukier, aromat, acerola, substancja
KONSERWUJĄCA (azotyn sodu)
Sklad produktu: Do wyprodukowania 100g gotowego produktu użyto 108g mięsa wieprzowego z szynki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Passata pomidorowa Rustica 680 g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Rozdrobnione i zagęszczone pomidory. Produkt pasteryzowany

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Passata pomidorowa Rustica
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 0°C do +25°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć
w ciągu 24 godzin
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
118 kJ/ 28 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,8 g
- w tym cukry
3,7 g
Białko
1,4 g
Sól
0,52 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: przecier pomidorowy 99,5%, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kabanosy wieprzowe 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), SELER, SOJĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa drobno rozdrobniona, wędzona, parzona, suszona
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciuągu 48 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Powstawanie białego nalotu spowodowane jest naturalnym procesem zachodzącym w czasie
przechowywania produktu i nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo wyrobu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabanosy wieprzowe
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 24'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2124 kJ/ 513 Kcal
Tłuszcz
43 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Węglowodany
3g
- w tym cukry
2,8 g
Białko
28 g
Sól
3,4 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Mięso wieprzowe, skrobia ziemniaczana, sól, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe, glukoza, aromaty (w tym aromat dymu
wędzarniczego), przyprawy, przeciwutleniacz (askorbinian sodu), substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu). Produkt w osłonce
jadalnej (substancja żelująca (alginian sodu), stabilizator (chlorek wapnia), aromat)
Sklad produktu: 100 g produktu wyprodukowano ze 185 g mięsa wieprzowego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kabanosy drobiowo wieprzowe 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), SELER, SOJĘ, ZBOŻA zawierające GLUTEN

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa drobiowo-wieprzowa drobno rozdrobniona, wędzona, parzona, suszona
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Powstawanie białego nalotu spowodowane jest naturalnym procesem zachodzącym w czasie
przechowywania produktu i nie ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo wyrobu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabanosy drobiowo wieprzowe
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 24'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2100 kJ/ 507 Kcal
Tłuszcz
42 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
5g
- w tym cukry
1,8 g
Białko
27 g
Sól
3,4 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Mięso z kurcząt, mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, skrobia ziemniaczana, sól, glukoza, BIAŁKO wieprzowe kolagenowe,
aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), przyprawy, przeciwutleniacz (askorbinian sodu), substancja KONSERWUJĄCA (azotyn
sodu). Produkt w osłonce jadalnej (substancja żelująca (alginian sodu), stabilizator (chlorek wapnia), aromat)
Sklad produktu: 100 g produktu wyprodukowano z 95 g mięsa drobiowego i 90 g mięsa wieprzowego

Przechowywanie i stosowanie

SALATERKA OPALIZOWANA 12,5 CM Opalizowana 12.5 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Do kontaktu z żywnością. Produkt nie jest odporny na stłuczenia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salaterka opalizowana 12,5 cm

Marka: Domino

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

SALATERKA TRANSPARENTNA 11 CM Transparentna 11 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Do kontaktu z żywnością. Produkt nie jest odporny na stłuczenia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salaterka transparentna 11 cm

Marka: Domino

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Vizir -Proszek do prania kolorów na 35 prań 2.27 kg.
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 2648 g
Opis produktu: Proszek do prania Vizir AquaPuder Color z technologią zapobiegającą osadom, został stworzony, by zapewnić jeszcze lepsze efekty czyszczenia.
Proszek do prania rozpuszcza się w kontakcie z wodą, natychmiast się uaktywniając, aby usunąć wszystkie zabrudzenia i sprawić, że tkaniny zachowają żywe
kolory. Powstał, by usuwać zabrudzenia z miejsc, które najtrudniej wyprać, takich jak mankiety, kołnierzyki i pachy, pozostawiając ubrania nieskazitelnie
czyste. Używaj razem z płynem do płukania tkanin Lenor, by uzyskać dodatkową miękkość i świeżość.

Marka standaryzowana: Vizir
Jednostka opisowa: Kilograms
Podmarka: Color
Pochodzenie: Czechy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Czechy, Zapakowano w - Czechy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Vizir
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% Anionowe Środki Powierzchniowo Czynne, <5% Niejonowe Środki Powierzchniowo Czynne, Fosfoniany,
Polikarboksylany, Zeolity, Enzymy, Kompozycje Zapachowe, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Najlepsza ochrona koloru od Vizir, Powstał, aby zapewniać olśniewającą czystość i ochronę koloru, usuwając zabrudzenia z miejsc,
które najtrudniej wyprać, takich jak mankiety, kołnierzyki i pachy, Proszek do prania z technologią zapobiegającą osadom, Znakomite
kolory po każdym praniu

Rama - Classic 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Odpowiedni dla wegetarian. Rama Classic 100% naturalne składniki to doskonały wybór ze względu na wyśmienity smak i
prosty skład. Nasza receptura jest oparta na tłuszczach roślinnych i składa się w 100% z naturalnych składników. Dzięki odpowiedniej
kompozycji tylko naturalnych składników Rama wyróżnia się kremowo-aksamitną konsystencją i wyjątkowym smakiem! Rama świetnie
sprawdza się zarówno do smarowania kanapek, jak i przy gotowaniu oraz smażeniu, a to dzięki zawartości 75% tłuszczu. Rama zawiera
witaminy A oraz D, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Rama 100% naturalne składniki to prosty skład i

doskonały smak. Bez konserwantów. Bez sztucznych zagęstników. Bez sztucznych barwników.
Marka standaryzowana: Rama
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 75% tłuszcz do smarowania.
Marka: Rama
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze (2°C - 10°C).
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze 100 g:
Enegia
2781 kJ / 664 kcal
Tłuszcz
75 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone30 g
Węglowodany
0,5 g
w tym cukry
0,5 g
Białko
0,5 g
Sól
0,30 g
Witamina A
800 µg (100%*)
Witamina D
7,5 µg (150%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oleje i tłuszcze roślinne 75% (palmowy*, 30% rzepakowy), woda, MAŚLANKA (MLEKO), sól 0,3%, emulgator
(LECYTYNA (SŁONECZNIKOWA)), naturalny aromat, kwas (kwas MLEKOWY), witaminy (A, D), *Upfield wspiera produkcję oleju
palmowego ze zrównoważonych źródeł

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalne składniki, idealna do smarowania, gotowania, smażenia

Rama - Classic tłuszcz do smarowania 950g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Rama Classic 100% naturalne składniki to doskonały wybór ze względu na wyśmienity smak i prosty skład. Nasza
receptura jest oparta na tłuszczach roślinnych i składa się w 100% z naturalnych składników. Dzięki odpowiedniej kompozycji tylko
naturalnych składników Rama wyróżnia się kremowo-aksamitną konsystencją i wyjątkowym smakiem! Rama świetnie sprawdza się
zarówno do smarowania kanapek, jak i przy gotowaniu oraz smażeniu, a to dzięki zawartości 75% tłuszczu. Rama zawiera witaminy A oraz
D, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Rama 100% naturalne składniki to prosty skład i doskonały smak. Bez
konserwantów. Bez sztucznych zagęstników. Bez sztucznych barwników.
Marka standaryzowana: Rama
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 75% tłuszcz do smarowania.
Marka: Rama
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Rama zawiera witaminy A oraz D.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze (2°C - 10oC).
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g:
Energia
2781 kJ / 664 kcal
Tłuszcz
75 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone30 g
Węglowodany
<0,5 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,30 g
Witamina A
800 µg (100%*)
Witamina D
7,5 µg (150%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oleje i tłuszcze roślinne 75% (palmowy, 30% rzepakowy), woda, MAŚLANKA (MLEKO), sól 0,3%, emulgator (LECYTYNA
(SŁONECZNIKOWA)), naturalny aromat, kwas (kwas MLEKOWY), witaminy (A, D)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalne składniki

Promo Gusto - Passata przetarte pomidory 690g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 990 g
Marka standaryzowana: Primo Gusto
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano i zapakowano we Włoszech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy, Zapakowano w - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przetarte pomidory.
Marka: Primo Gusto
Przechowywanie: Przechowywać w temperze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
W 100 g
Energia
114 kJ / 27 kcal
Tłuszcz
0,5 g
w tym: Kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
4,0 g
w tym: Cukry
4,0 g
Białko
1,2 g
Sól
0,50 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: przetarte pomidory, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Rama - Tłuszcz do smarowania 75% 450g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Opis produktu: Rama Buttery 100% naturalne składniki o maślanym smaku to doskonały wybór dla wszystkich, którzy szukają
alternatywy dla masła! Nasza receptura jest oparta na tłuszczach roślinnych i składa się w 100% z naturalnych składników. Dzięki
odpowiedniej kompozycji tylko naturalnych składników Rama wyróżnia się kremowo-aksamitną konsystencją i wyjątkowym smakiem!
Świetnie sprawdza się do smarowania kanapek, a dzięki zawartości 75% tłuszczu, także przy gotowaniu i smażeniu. Zawiera witaminy A
oraz D, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Rama 100% naturalne składniki to prosty skład i doskonały smak.
bez konserwantów, bez sztucznych zagęstników, bez sztucznych barwników.
Marka standaryzowana: Rama
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 75% tłuszcz do smarowania.
Marka: Rama
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Zawiera witaminy A oraz D.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze (2°C - 10°C).
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze 100 g:
Energia
2781 kJ / 664 kcal
Tłuszcz
75 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone30 g
w tym cholesterol
<0,5 mg
Węglowodany
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,30 g
Witamina A
800 µg (100%*)
Witamina D
7,5 µg (150%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: oleje i tłuszcze roślinne 75% (palmowy*, 30% rzepakowy), woda, MAŚLANKA (MLEKO), sól 0,3%, emulgator
(LECYTYNA (SŁONECZNIKOWA)), naturalny aromat kwas (kwas MLEKOWY), witaminy (A, D), *Upfield wspiera produkcję oleju

palmowego ze zrównoważonych źródeł

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalne składniki, idealna do smarowania, gotowania, smażenia

Pedigree - Przysmak dla psa Dentastix 270g
Opis Produktu
Opis produktu: Potrójne działanie. - Redukuje przyrost kamienia nazębnego nawet o 80%. - Oczyszcza trudno dostępne zęby. - Wspiera
zdrowie dziąseł. 4 na 5 psów powyżej 3. roku życia cierpi na choroby dziąseł spowodowane nagromadzeniem się osadu i kamienia
nazębnego. Udowodniono naukowo, że przysmaki Pedigree DentaStix Codzienna Pielęgnacja o potrójnym działaniu redukują przyrost
kamienia nazębnego nawet o 80%, czyszczą trudno dostępne zęby i wspierają zdrowie dziąseł.
Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: g
Podmarka: DentaStix

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma uzupełniająca dla psów powyżej 4 miesiąca życia.
Marka: Pedigree
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Opakowanie trzymać z daleka od dzieci i zwierząt. Niewłaściwe użycie grozi uduszeniem.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Składniki analityczne (%):
białko:
7
zawartość tłuszczu:
1.7
materia nieorganiczna:
6
włókno surowe:
1
wilgotność:
14
wartość energetyczna:
305 kcal/100 g
Dodatki / 1 kg:
Dodatki dietetyczne:
Witamina E:
1365 mg
Siarczan cynku siedmiowodny:1055 mg
Dodatki sensoryczne:
-

Aromat kurczaka:

45.9 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zboża, produkty pochodzenia roślinnego, substancje mineralne w tym 2.7% tripolifosforanu sodu, mięso i produkty
pochodzenia zwierzęcego, oleje i tłuszcze
Przygotowanie i stosowanie: Sposób karmienia: Duże psy np. labrador: podawać 1 sztukę dziennie. Ten przysmak do gryzienia nie jest
przeznaczony dla psów o wadze poniżej 25 kg bądź szczeniąt poniżej 4 miesiąca życia. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 14 dni.
Pamiętaj, aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody do picia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ulepszona formuła, codzienna pielęgnacja

Palmolive - Żel pod prysznic z mlekiem migdałowym 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Poczuj się bliżej natury i pokochaj swoją miękką, nawilżoną skórę, dzięki żelowi pod prysznic z nutami migdałów i mleka.
Marka standaryzowana: Palmolive
Jednostka opisowa: ml PUMP

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Palmolive
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Lauryl Hydroxysultaine, Sodium
Salicylate, Sodium Benzoate, Glycol Distearate, Polyquaternium-7, Citric Acid, Coco-Glucoside, Tetrasodium EDTA, PEG-150
Pentaerythrityl Tetrastearate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate, PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, Lactose, Whey Protein, Prunus
Amygdalus Dulcis Seed Extract, Sine Adipe Lac, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Hexyl Cinnamal, Linalool.
Przygotowanie i stosowanie: -,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 95% składników pochodzenia naturalnego*, 95% biodegradowalna formuła, Składniki pozyskiwane w odpowiedzialny sposób**,
Produkcja w fabrykach z certyfikatem True Zero Waste, Butelka nadająca się do recyklingu, Kremowa konsystencja, Zapach migdałów,
Gładka i miękka skóra w dotyku
Dodatkowe informacje: Ponownie połącz się z naturą za każdym razem, gdy wchodzisz pod prysznic z żelem Palmolive Naturals
Almond&Milk. To kremowy żel, który został stworzony tak, by pozostawiać Twoją skórę gładką, miękką, nawilżoną oraz pachnącą
pięknym, mlecznym aromatem migdałów po każdej kąpieli. Żel pod prysznic Palmolive Naturals Almond&Milk to:. - kremowa
konsystencja, - nawilżająca, mleczna formuła, która pozostawia skórę gładką i miękką w dotyku, - kojący i delikatny zapach migdałów, dbanie o naturalne pH skóry, - produkt testowany dermatologicznie. Jako marka Palmolive jesteśmy zaangażowani w pracę na rzecz
zrównoważonego rozwoju, dlatego nasz kremowy żel pod prysznic Palmolive Naturals Almond&Milk to:. - 95% składników pochodzenia
naturalnego**, - formuła produktu w 95% biodegradowalna i nie zawiera mikroplastików, - odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i
usług**, - produkcja odbywa się w fabrykach z certyfikatem True Zero Waste (obiektach które ograniczają zużycie wody i energii). butelka nadająca się do recyklingu. Teraz przy każdym prysznicu nie tylko będziesz cieszyć się miękką i nawilżoną skórą, ale też zrobisz
coś dla planety. . Odrobina natury, aby poczuć się w pełni sobą. . * Woda i składniki pochodzenia naturalnego przetworzone w
ograniczonym zakresie. ** więcej informacji na: https://www.colgatepalmolive.pl/committed-to-responsible-sourcing.

Auchan - Vege Pasta szpinakowa z bakłażanem 190g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ) i nasiona SEZAMU
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiednia dla wegetarian
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Charakterystyczna ciemniejsza warstwa pod wieczkiem, nie wpływa na jakość wyrobu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta szpinakowa z bakłażanem. Produkt sterylizowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
731 kJ/ 177 Kcal
Tłuszcz
15 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,4 g
Węglowodany
4g
- w tym cukry
3,8 g

Białko

4,7 g

Sól

1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Szpinak 48%, bakłażan grillowany 28%, słonecznik łuskany, olej rzepakowy, czosnek suszony, sól, koncentrat cytrynowy,
pieprz czarny mielony, ocet winny

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Vege pasta z czerwonej fasoli i soczewicy 190g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ) i NASIONA SEZAMU

Informacje dot stylu zycia: Odpowiedni dla wegetarian. źródło białka oraz błonnika
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Charakterystyczna ciemniejsza warstwa pod wieczkiem, nie wpływa na jakość wyrobu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta z czerwonej fasoli i soczewicy. Produkt sterylizowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
493 kJ/ 118 Kcal
Tłuszcz
5,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
9,1 g
- w tym cukry
1,2 g
Błonnik
6,3 g
Białko
5,6 g
Sól
0,83 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Fasola czerwona gotowana 42%, soczewica gotowana 33%, pomidory, woda, oliwa z oliwek, sok cytrynowy, przyprawy, sól

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Vege pasta słonecznikowa z pomidorami i curry 190g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ) i nasiona SEZAMU

Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiednia dla wegetarian. Źródło błonnika
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Charakterystyczna ciemniejsza warstwa pod wieczkiem, nie wpływa na jakość wyrobu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta słonecznikowa z pomidorami i curry. Produkt pasteryzowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1601 kJ/ 388 Kcal
Tłuszcz
36 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,1 g
Węglowodany
5,5 g
- w tym cukry
5,4 g
Błonnik
7,1 g
Białko
7g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Słonecznik łuskany 31%, pomidory 20%, olej rzepakowy, woda, koncentrat pomidorowy 8%, sok cytrynowy, koncentrat
winogronowy, sól, mieszanka przypraw curry 0,3%, pieprz czarny

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Vege hummus z solą morską 190g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ)

Informacje dot stylu zycia: Odpowiedni dla wegetarian
Rozszerzona nazwa produktu: Pasta z ciecierzycy z solą morską. Produkt sterylizowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Charakterystyczna ciemniejsza warstwa pod wieczkiem, nie wpływa na jakość wyrobu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hummus z solą morską
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
870 kJ/ 209 Kcal
Tłuszcz
14 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,1 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
1,3 g
Białko
7g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ciecierzyca gotowana 63% (ciecierzyca, sól), woda, miazga SEZAMOWA tahini, oliwa z oliwek, koncentrat cytrynowy, sól
morska 0,8%, przyprawy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bazylia
Opis Produktu
Opis produktu: Moc aromatu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bazylia świeża

Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: W trosce o środowisko zamiast foliowego woreczka zastosowaliśmy biodegradowalny papier (papier z
odnawialnych źródeł)

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mięta
Opis Produktu
Opis produktu: Moc aromatu!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięta świeża

Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: W trosce o środowisko zamiast foliowego woreczka zastosowaliśmy biodegradowalny papier (papier z
odnawialnych źródeł)

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kolendra

Opis Produktu
Opis produktu: Moc aromatu!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kolendra świeża

Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: W trosce o środowisko zamiast foliowego woreczka zastosowaliśmy biodegradowalny papier (papier z
odnawialnych źródeł)

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Szczypiorek
Opis Produktu
Opis produktu: Moc aromatu!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczypior świeża

Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: W trosce o środowisko zamiast foliowego woreczka zastosowaliśmy biodegradowalny papier (papier z
odnawialnych źródeł)

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tymianek 1 szt
Opis Produktu
Opis produktu: Moc aromatu!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tymianek świeży

Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: W trosce o środowisko zamiast foliowego woreczka zastosowaliśmy biodegradowalny papier (papier z
odnawialnych źródeł)

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Flaki wołowe w rosole 500g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN, JAJA, RYBY, MLEKO łącznie z LAKTOZĄ, GORCZYCĘ, DWUTLENEK
SIARKI i SIARCZYNY

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożycia po podgrzaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Flaki wołowe w rosole z warzywami. Produkt sterylizowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
221 kJ/ 53 Kcal
Tłuszcz
2,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,3 g
Węglowodany
0,9 g
- w tym cukry
0,8 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
6,2 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, żołądki wołowe 30%, marchew 4,3%, cebula 2,7%, SELER 2,3%, sól, przyprawy (zawierają SELER), warzywa suszone
0,7% (pietruszka, marchew, pietruszka nać, SELER), EKSTRAKTY przypraw, żelatyna wieprzowa, skoncentrowany bulion wołowy
(EKSTRAKT wołowiny, sól, przyprawy, mąa SOJOWA), tłuszcz wołowy, cukier, olej rzepakowy, glukoza

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

SmakMak - Flaczki cielęce w rosole 800g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO, ZBOŻA zawierające GLUTEN PSZENNY
Pochodzenie: Kraj pochodzenia surowca mięsnego: UE
Rozszerzona nazwa produktu: Wyrób garmażeryjny pasteryzowany
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: Otwórz opakowanie i przełóż zawartość do garnka. Gotuj kilka minut. Podawaj gorące

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Flaczki cielęce w rosole
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
183 kJ/ 44 Kcal
Tłuszcz
1,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
1,1 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
6,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Rosół 67,2% (woda, sól, przyprawy, glukoza, EKSTRAKTY drożdżowe, substancja zagęszczająca (karagen, maltodekstryna),
aromaty, EKSTRAKTY przypraw), żołądki cielęce 26%, warzywa w zmiennych proporcjach (marchew, pasternak, por)

Przechowywanie i stosowanie

Grikos - Ser na grill typu halloumi 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Opis produktu: Ser typu Halloumi Grikios. Grikios półtwardy ser na grilla typu halloumi ma prosty skład, który opiera się na mleku
krowim, starannie zadbanym by było wysokiej jakości. Mimo pewnego podobieństwa do fety czy mozzarelli, trudno znaleźć mu
zastępstwo - szczególnie podczas grillowania. Pod wpływem wysokiej temperatury osiąga pełnię smaku oraz unikalną konsystencję. Jego
powierzchnia lekko rumieni się i przypieka, pozwalając delikatnemu wnętrzu nabrać sprężystości. Można go serwować również na zimno.
Podobnie jak inne sery typu śródziemnomorskiego jest zwarty, kremowobiały i przyjemnie słony. Zrównoważony profil smakowy
sprawia, że ser półtwardy Grikios przypadnie do gustu osobom o różnorodnych upodobaniach kulinarnych. Inspiracje i przepisy.
Inspiracją do powstania produktu Grill Cheese jest tradycyjny przysmak kuchni cypryjskiej - ser halloumi. To produkt niezwykle
uniwersalny, wykorzystywany w wielu kuchniach świata. Możemy skroić go w kostkę lub podzielić na plastry, które po podgrzaniu
zachowają swój kształt. W takiej formie zamieni lekkie sałatki w sycące, pełnowartościowe dania. Doskonale sprawdzi się jako dodatek do
włoskiej pizzy na cienkim, chrupiącym cieście. Z powodzeniem zastępuje też steka w amerykańskim burgerze. Najlepszy, gdy trafia na
talerz jeszcze gorący, zaraz po zdjęciu z grilla lub patelni. Najchętniej łączony z lekkim białym winem wytrawnym, dobrym winem

różowym lub piwem. Cenne wartości odżywcze. Posiada prosty skład, bez konserwantów. Jest źródłem witamin i minerałów, a także
wysokiej zawartości białka. Może stać się zatem dobrym uzupełnieniem zrównoważonej diety. Opakowanie. Ser Grill Cheese typu
halloumi został zamknięty w wygodnym opakowaniu "easy open". Dzięki temu wygodnie się otwiera. Warto zrobić zapas w lodówce i mieć
pod ręką, gdy tylko zapragniemy szybko stworzyć efektowną sałatkę lub urozmaicić weekendowe śniadanie. Różnorodny, pełen smaków
Grikios. Marka Grikios powstała z uznania dla różnorodnej, pełnej smaków i słońca kuchni greckiej. Dzięki produktom Grikios każdy może
stworzyć dania, które przyniosą skojarzenia z gorącymi dniami na śródziemnomorskich plażach i ciepłymi wieczorami w greckich
tawernach. Sery sałatkowe oraz grillowe z pewnością dostarczą wielu inspiracji i zachęcą do dalszych kulinarnych poszukiwań.
Marka standaryzowana: Grikios
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Piec w opiekaczu. Metoda przygotowania: Ser pokroić na grube, około 1,5 cm plastry. Smażyć lub grillować przez około
3-4 minuty z każdej strony. Piec przez około 4 minuty w temperaturze 150-200°C. Najlepiej smakuje podawany na ciepło. Od temperatury
otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser podpuszczkowy do bezpośredniego spożycia lub na ciepło (grillowany, smażony, pieczony).
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2°C - +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna
1380 kJ/ 332 kcal
Tłuszcz
26 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone17 g
Węglowodany
0,6 g
w tym cukry
0,6 g
Białko
24 g
Sól
3,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pasteryzowane MLEKO, sól, podpuszczka mikrobiologiczna

Przechowywanie i stosowanie

)ACT KPL SZTUĆCY 24EL BASIC Komplet sztućców 24 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: W skład kompletu wchodzą: 6x widelców, 6x noży, 6x łyżeczek oraz 6x łyżek

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Komplet sztućców
Marka: Actuel

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 24 elementy

Przechowywanie i stosowanie

Maomam-Guma rozpuszczalna happy fuits o sm. owocowym 140g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 152 g

Opis produktu: Maoam Happy Fruttis. Wybierz swój ulubiony smak!. Cola. Wiśnia. Cytryna. Truskawka. Malina. Pomarańcza.
Marka standaryzowana: Maoam
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Guma rozpuszczalna, część o smaku cola.
Marka: Maoam
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna:
1 690 kJ/400 kcal
Tłuszcz:
7,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:
3,6 g
Węglowodany:
83 g
w tym cukry:
58 g
Białko:
0,8 g
Sól:
<0,01 g
Opakowanie zawiera ? 5 porcji.
RI* na porcję (25 g)
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 5%
RI* = Referencyjna wartość spożycia.
3%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, substancja utrzymująca wilgoć: syrop sorbitolowy, kwas: kwas cytrynowy,
żelatyna, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez sztucznych barwników, ...wciąga smakiem
Dodatkowe informacje: Dowiedz się, co słychać w świecie Maoam... Facebook/Maoampolska. maoam.com.

Maomam-Guma rozpuszczalna joystixx o smak. owocowym 140g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 146 g
Opis produktu: Maoam JoyStixx. Wybierz swój ulubiony smak!. Wiśnia. Malina. Cola. Cytryna. Truskawka. Pomarańcza.
Marka standaryzowana: Maoam
Jednostka opisowa: g
Podmarka: JoyStixx

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Guma rozpuszczalna, część o smaku cola.
Marka: Maoam

Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna:
1 666 kJ/394 kcal
Tłuszcz:
6,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:
3,2 g
Węglowodany:
84 g
w tym cukry:
60 g
Białko:
1,0 g
Sól:
0,02 g
Opakowanie zawiera ? 5 porcji.
RI* na porcję (25 g)
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 5%
RI* = Referencyjna wartość spożycia.
2%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, substancja utrzymująca wilgoć: syrop sorbitolowy, żelatyna, kwas: kwas
cytrynowy, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez sztucznych barwników, ...wciąga smakiem
Dodatkowe informacje: Dowiedz się, co słychać w świecie Maoam... Facebook/Maoampolska. maoam.com.

WEGE DO SMAROWANIA ŁAGODNY 150G SIMPLY Serek wegański do smarowania naturalny
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 164 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać
Marka standaryzowana: Simply V
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Simply V
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
918 kJ/222 kcal
Tłuszcz
23 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone13 g
Węglowodany
1,0 g
w tym cukry
1,0 g
Białko
4,5 g
Sól
0,50 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: wsad MIGDAŁOWY 85% (woda, MIGDAŁY 21%), olej KOKOSOWY, sól, substancja zagęszczająca: mączka chleba
swiętojańskiego, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Mlekpol - Śmietana zawartość tłuszczu 18% 330ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 342 g

Zalecenia dla alergikow: Zawiera MLEKO
Marka standaryzowana: Łaciata
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana.

Marka: Łaciata
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C. Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w
temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
wartość energetyczna
780 kJ / 189 kcal
tłuszcz w tym
18 g
- kwasy tłuszczowe nasycone12 g
węglowodany w tym
4,0 g
- cukry
4,0 g
białko
2,7 g
sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, żywe kultury bakterii MLEKOWYCH, Zawartość tłuszczu 18%
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed użyciem. Śmietanę przed dodaniem do gorących potraw zaleca się zahartować:, 1. Do
naczynia ze śmietaną powoli dodaj kilka łyżek gorącej potrawy i energicznie zamieszaj. 2. Zahartowaną śmietanę przelej do garnka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalna, bez zagęstników, polskie z natury

Łaciata - Śmietana zawartość tłuszczu 18% 180 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 186 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Łaciata
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana.
Marka: Łaciata
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C. Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w
temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
wartość energetyczna
780 kJ / 189 kcal
tłuszcz
18 g
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone12 g
węglowodany
4,0 g
w tym: cukry
4,0 g
białko
2,7 g
sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, żywe kultury bakterii MLEKOWYCH, Zawartość tłuszczu 18%
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed użyciem. Śmietanę przed dodaniem do gorących potraw zaleca się zahartować:, 1. Do
naczynia ze śmietaną powoli dodaj kilka łyżek gorącej potrawy i energicznie zamieszaj. 2. Zahartowaną śmietanę przelej do garnka.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalna, bez zagęstników, polskie z natury

Primogusto - Makaron eko spaghetti 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości JAJ
Opis produktu: Makaron w 100% z semoliny z pszenicy durum. Produkt Grecki
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bio Spaghetti makaron ekologiczny
Marka: Melissa

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1500 kJ/ 354 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
72,1 g
- w tym cukry
3,8 g
Białko
12 g
Sól
0,025 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SEMOLINA z PSZENICY* durum, woda
Sklad produktu: *Produkt rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Palmolive - Żel pod prysznic z mlekiem migdałowym 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Moglibyśmy się rozpisywać na temat dobroczynnych właściwości naszego żelu, ale, Panowie, bądźmy szczerzy - kto to czyta i kogo to obchodzi?
Naszym żelem umyjesz włosy, twarz, ręce, ciało, jajka i pozostałe elementy hydrauliki. Możesz też nim wyszorować swojego psa*, a nawet umyć swój ukochany
samochód. *tylko za pisemną zgodą psa. Nie odpowiadamy za pogryzienia.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalny żel pod prysznic dla meżczyzn 8 w 1 o zapachu męskich perfum z ekstraktem z chmielu
Marka: LaQ

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, Lauryl
Glucoside, Coco-Glucoside, Humulus Lupulus Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Parfum, Hydroxyizohexyl 3 Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Linalool, Butylphenyl Methylpropional
Sklad produktu: >98% naturalnych składników lub o niskim stopniu przetworzenia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mąka pszenna typu 550 Luksusowa 1kg.
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mąka pszenna typu 550 Luksusowa

Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1459 kJ/ 344 Kcal
Tłuszcz
1,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
71 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
11 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Filety śledziowe w sosie pomidorowym 170g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, JAJA, SOJĘ, MLEKO, SELER, GORCZYCĘ

Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa rybna sterylizowana
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety śledziowe w sosie pomidorowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
612 kJ/ 147 Kcal
Tłuszcz
9,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2 g
Węglowodany
5,8 g
- w tym cukry
4,9 g
Białko
9,3 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Filet śledziowy (RYBA) 60%, sos pomidorowy 40% (woda, koncentrat pomidorowy, cukier, ocet spirytusowy, skrobia
modyfikowana, sól, olej rzepakowy, cebula suszona, substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), ekstrakt pieprzu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Filety śledziowe w oleju 170 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, JAJA, SOJĘ, MLEKO, SELER, GORCZYCĘ

Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa rybna sterylizowana
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety śledziowe w oleju
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1371 kJ/ 332 Kcal
Tłuszcz
32 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,4 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
11 g
Sól
0,49 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Filet śledziowy (RYBA) 60%, olej rzepakowy, sól

Przechowywanie i stosowanie

EKOŁukta - Ekologiczne masło extra osełka 200 g
Opis Produktu
Opis produktu: Masło zawiera minimum 82% tłuszczu i nie więcej niż 16% wody. Produkowane jest wyłącznie z ekologicznej śmietanki. Charakteryzuje się
wysoką zawartością witamin, szczególnie z grup A, D, E i K.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: MASŁO OSEŁKA EXTRA EKO 200G
Marka: EKOŁukta
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +8C
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
3061 kJ
Wartosc energetyczna kcal
744 kcal
Bialko g
1g
Weglowodany g
1g
Tluszcz g
82 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g49,2 g
Sol g
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA*(z MLEKA).
Sklad produktu: *Z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Barilla - Spaghetti makaron 500 g
Opis Produktu
Waga: -

Zalecenia dla alergikow: GLUTEN - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Do 1 litra wody dodać 7 g soli i 100 g makaronu, gotować przez 10 minut mieszając od czasu do
czasu. Po ugotowaniu makaron odcedzić i podawać. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron spaghetti. Produkt bezglutenowy
Marka: Barilla
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
1540 kJ/ 363 Kcal
tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
węglowodany
79,6 g
w tym cukry
0,6 g
błonnik
1,7 g
białko
6,9 g
sól
0,002 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka kukurydziana biała (60%), mąka kukurydziana żółta (29,5%), mąka ryżowa (10%), woda, emulgator: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego

Przechowywanie i stosowanie
Informacje dot stylu zycia cd: Odpowiednie dla osób nietolerujących glutenu.

Barilla - Penne Rigate makaron 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 427 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - IT-110-003
Zalecenia dla alergikow: GLUTEN - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Barilla
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Do 1 wody dodać 7 g soli i 100 g makaronu, gotować przez 9 minut, mieszając od czasu do czasu.
Po ugotowaniu makaron odcedzić i podawać. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron penne rigate
Marka: Barilla
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnie wartości odżywcze na 100 g:
wartość energetyczna
359 kcal/1524 kJ
tłuszcz
1,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
węglowodany
78,7 g
w tym cukry
1,2 g
błonnik
1,1 g
białko
6,5 g
sól
0,003 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka kukurydziana biała (65%), mąka kukurydziana żółta (29,5%), mąka ryżowa (5%), woda, emulgator: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego

Przechowywanie i stosowanie
Informacje dot stylu zycia cd: Odpowiednie dla osób nietolerujących glutenu.

S.Pellegrino - Naturalna woda mineralna gazowana 6x1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 6456 g
Opis produktu: Otwór: S. Pellegrino.
Marka standaryzowana: S.Pellegrino
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna wzbogacona dwutlenkiem węgla ze źródła, wysokonasycona dwutlenkiem
węgla, zawierająca wapń i siarczany.
Marka: S.Pellegrino
Oswiadczenia zywieniowe: zawierająca wapń i siarczany.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: 6 x 1 l e (6 l),

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kluski szare 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: RYBY, ORZESZKI ZIEMNE, SOJĘ, MLEKO, ORZECHY, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM.

Rozszerzona nazwa produktu: Gotowe kluski z ziemniaków i mąki pszennej z okrasą.
Uzytkowanie i przechowywanie: Wyrób gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Kuchnia mikrofalowa – po przekłuciu folii odgrzewać w opakowaniu 2 minuty przy mocy 900 W.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kluski szare
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
639 kJ/152 kcal
Tłuszcz
3,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
24 g
- w tym cukry
0,6 g
Białko
4,2 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kluski szare 91% (ziemniaki surowe 33%, woda, mąka PSZENNA, sól, skrobia ziemniaczana, żółtki JAJ w proszku, BIAŁKO
JAJ w proszku (BIAŁKO JAJA kurzego, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja pianotwórcza: cytrynian trietylowy)).
Okrasa: olej rzepakowy, pachwina wędzona 33% (pachwina wieprzowa 95%, woda, sól, BIAŁKO wieprzowe, cukier), cebula, sól,
przyprawy.
Przygotowanie i stosowanie: Patelnia – produkt wyjąć z opakowania i odsmażyć delikatnie mieszając około 5 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kluski leniwe 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, RYBY, ORZESZKI ZIEMNE, SOJĘ, ORZECHY, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM

Rozszerzona nazwa produktu: Gotowe kluski na bazie twarogu i mąki pszennej
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wyrób gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Kuchnia mikrofalowa – po przekłuciu folii odgrzewać w opakowaniu przez 1 minutę przy mocy 900 W

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kluski leniwe
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
788 kJ/187 kcal
Tłuszcz
2,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Węglowodany
33 g
- w tym cukry
26 g
Białko
6,2 g
Sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER TWAROGOWY tłusty 36%, mąka PSZENNA, woda, cukier, płatki ziemniaczane, cukier waniliowy (cukier, aromat:
etylowanilina), olej rzepakowy, sól)
Przygotowanie i stosowanie: Patelnia – produkt wyjąć z opakowania i odsmażyć delikatnie mieszając około 3 minut

Przechowywanie i stosowanie

Somat - Tabletki do zmywarki gold 60 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Tabletki Somat Gold skutecznie myją; usuwają plamy z kawy i herbaty; szybko się rozpuszczają; działają już w 45°C; skutecznie czyszczą
przypalenia; chronią szkło; funkcja nabłyszczacza i soli; skuteczna ochrona zmywarki; zapewniają połysk naczyń i sztućców ze stali nierdzewnej; usuwają
nieprzyjemne zapachy; efekt suszenia, folia wodorozpuszczalna - biodegradowalna.

Marka standaryzowana: Somat
Podmarka: Gold

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Somat

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Mieszko - Michaszki z orzechami 260g.

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 270 g
Zalecenia dla alergikow: Jęczmień - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Zawiera, Soja - Zawiera,
Pszenica - Może zawierać

Marka standaryzowana: Mieszko
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Michaszki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukierki z orzeszkami arachidowymi w czekoladzie.
Marka: Mieszko
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
energia
2200 kJ
energia
526 kcal
tłuszcz, w tym:
28 g
- kwasy tłuszczowe nasycone13 g
węglowodany, w tym:
56 g
- cukry
51 g
białko
10 g
sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, ORZESZKI ARACHIDOWE (25%), czekolada (19%) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz roślinny (palmowy, shea, sal, z
ziarna mango) w zmiennych proporcjach, tłuszcz kakaowy, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: lecytyny (z SOI) i E476; aromat], tłuszcz
roślinny (palmowy), serwatka w proszku (z MLEKA), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, MLEKO w proszku
odtłuszczone, alkohol etylowy, emulgator: lecytyny (z SOI), aromaty, Czekolada - masa kakaowa minimum 41%, Czekolada oprócz
tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Najlepszy Produkt - Wybór Konsumentów 2017 srebrny medal, 25% orzechów

Auchan - Ser Gouda 500g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Ser podpuszczkowy, dojrzewający
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Gouda plasterkowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +10°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1406 kJ/ 338 kcal
Tłuszcz
26 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
1,1 g
- w tym cukry
0g
Błonnik
0g
Białko
25 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól spożywcza, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii MLEKOWYCH, podpuszczka
mikrobiologiczna, barwnik: karoteny

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ser gouda plastry 150 g

Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej

Rozszerzona nazwa produktu: Ser podpuszczkowy, dojrzewający
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser Gouda plasterkowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Produkt przechowywać w temperaturze od 0°C do +10°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1406 kJ/ 338 kcal
Tłuszcz
26 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
1,1 g
- w tym cukry
0g
Błonnik
0g
Białko
25 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól spożywcza, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii MLEKOWYCH, podpuszczka
mikrobiologiczna, barwnik: karoteny

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ser typu szwajcarskiego plastry 500g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Ser podpuszczkowy, dojrzewający. Pakowany w atmosferze ochronnej

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser typu szwajcarskiego plasterkowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C - 10°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1406 kJ/338 kcal
Tłuszcz
26 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
1,1 g
- w tym cukry
0g
Błonnik
0g
Białko
25 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól spożywcza, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii MLEKOWYCH, podpuszczka
mikrobiologiczna, barwnik: karoteny

Przechowywanie i stosowanie

Hochland - Ser żółty klasyczny w plastrach 120g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 132 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Hochland
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser żółty w plastrach. Ser podpuszczkowy dojrzewający.
Marka: Hochland
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w wapń.
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
wartość energetyczna
1421 kJ / 342 kcal
tłuszcz
26 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone19 g
węglowodany
0g
w tym cukry
0g
białko
27 g
sól
1,1 g
wapń
866 mg (108% RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury bakterii, sól, stabilizator: chlorek wapnia, barwniki: karoteny, EKSTRAKT z papryki,
podpuszczka mikrobiologiczna
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wygodne otwieranie - świeżość na dłużej, ser z Węgrowa z zielonych płuc Polski, bogaty w wapń, bez konserwantów, bez laktozy

Auchan - Sok ananas mango 750 ml
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 4 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed otwarciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok wieloowocowy z ananasa, mango i gujawy, bezpośrednio wyciśnięty z owoców, pasteryzacja flash
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1'C do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
201 kJ/ 47 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
11 g
Błonnik
0,4 g
Białko
0,4 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok z ananasa 85%, przecier z mango 14%, przecier z gujawy 1%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok winogrona granat czarna porzeczka 750ml
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 4 dni

Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed otwarciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok wieloowocowy z winogron, granatu i czarnej porzeczki, bezpośrednio wyciśnięty z owoców,
pasteryzacja flash
Marka: Produkt marki Auchan

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1'C do 6'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
250 kJ/ 59 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
14 g
Błonnik
0,2 g
Białko
0,3 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Sok z czerwonych winogron 65%, sok z granatu 25%, sok z czarnej porzeczki 10%

Przechowywanie i stosowanie

Oshee - Izotonik o smaku owoców tropikalnych 250ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 268 g

Opis produktu: 100 %* witamina B6. 100 %* kwas pantotenowy. 75 %* magnez. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego. *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej / 250 ml.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Vitamin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku owoców tropikalnych z dodatkiem magnezu i witamin. Pasteryzowany.
Marka: Oshee
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie zamrażać. Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym.

Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
wartość energetyczna
86 kJ/ 21 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
węglowodany
4,9 g
w tym cukry
4,7 g
białko
0g
sól
0,2 g
Witaminy i minerał
kwas pantotenowy
2,4 mg (40 %*)
witamina B6
0,56 mg (40 %*)
magnez
113 mg (30 %*)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłejWartość odżywcza w 250 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (20 %), cukier, MLECZAN magnezu, DWUTLENEK węgla, kwas: kwas
cytrynowy, aromaty, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, barwnik: beta-apo-8'-karotenal, witaminy: kwas pantotenowy, witamina B6

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, bez sztucznych barwników, bez syropu glukozowo-fruktozowego, magnez + B6 + witamina B5, 20 %
dodanego soku
Dodatkowe informacje: #oshee. www.oshee.eu. kupuj online: www.osheeshop.eu.

Oshee - Izotonik o smaku mięty limonki i cytryny 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 268 g
Opis produktu: 100 %* witamina D. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu zdrowych zębów, kości. 100 %*
witamina K. 100 %* witamina C. 53 %* wapń. *% dziennej referencyjnej wartości spożycia osoby dorosłej / 250 ml.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Vitamin
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku mięta-limonka-cytryna z dodatkiem wapnia i witamin. Pasteryzowany.
Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: Oshee
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera, Substancje
słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie zamrażać. Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
wartość energetyczna
100 kJ/24 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
węglowodany
4,9 g
w tym cukry
4,7 g
białko
0g
sól
<0,01 g
witaminy i minerały
witamina C
32 mg (40 %*)
witamina K
30 µg (40 %*)
witamina D
2 µg (40 %*)
wapń
169 mg (21 %*)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłejWartość odżywcza w 250 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (20 %), cukier, MLECZAN wapnia, DWUTLENEK węgla, kwas: kwas
MLEKOWY, naturalny aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, witamina C, substancja słodząca: sukraloza, witamina D, witamina K

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, bez sztucznych aromatów i barwników, bez syropu glukozowo- fruktozowego, witamina
D+K+wapń+witamina C, 20 % dodanego soku
Dodatkowe informacje: #oshee. www.oshee.eu. kupuj online: www.osheeshop.eu.

Oshee - Witamin Water dragonfruit. winogrona 1.1 l

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1148 g
Opis produktu: 110%* Jod. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy. 110%* Cynk. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego
widzenia. 110%* Witamina B12. Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. *% dziennej referencyjnej wartości
spożycia dla osoby dorosłej / 1,1 l.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Vitamin Water

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany o smaku czerwonych winogron i dragonfruit z dodatkiem witamin, cynku, jodu.
Pasteryzowany.
Marka: Oshee
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, Sztuczne aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
85 kJ/20 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
5,0 g
w tym cukry
4,9 g
Białko
0g
Sól
0g
Witaminy i minerały
Niacyna (B3)
1,6 (10%*)
Witamina B6
0,14 mg (10%*)
Biotyna
5,0 µg (10%*)
Witamina B12
0,25 µg (10%*)
Cynk
1 mg (10%*)
Jod
15 µg (10%*)
Opakowanie 1,1 L zawiera 3 sugerowane porcje produktu po 367 ml. Wartość odżywcza w 367 ml (porcja)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej
313 kJ/74 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy (20%) z zagęszczonego soku jabłkowego, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, zagęszczony
sok z czarnej marchwi, naturalne aromaty, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina B6, biotyna, witamina B12), składniki
mineralne: MLECZAN cynku, jodek potasu
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez słodzików, witaminy i minerały, 20% dodanego soku, bez konserwantów, bez sztucznych barwników, bez sztucznych
aromatów
Dodatkowe informacje: #oshee. www.oshee.eu.

Oshee - Witamin Water magnez B6 cytryna-pomarańcza 1.1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1148 g
Opis produktu: 110%* Magnez. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układy nerwowego. 110%* Witamina B6. Pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 110%* Biotyna. Pomaga zachować zdrową skórę i włosy. *% dziennej
referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej / 1,1 l.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Vitamin Water

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany o smaku cytrynowo-pomarańczowym z dodatkiem witamin (niacyna, kwas
pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12) i magnezu. Pasteryzowany.
Marka: Oshee
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed
działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
90 kJ/21 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
4,8 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
0g
Sól
0,01 g
Witaminy i minerały
Niacyna (B3)
1,6 mg (10%*)
Kwas pantotenowy
0,6 mg (10%*)
Witamina B6
0,14 mg (10%*)
Kwas foliowy
20 µg (10%*)
Biotyna (B7)
5 µg (10%*)
Witamina B12
0,25 µg (10%*)
Magnez
37,5 mg (10%*)
Opakowanie 1,1 L zawiera 3 sugerowane porcje produktu po 367 ml. Wartość odżywcza w 367 ml (porcja)

*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej

330 kJ/77 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy (20%) z zagęszczonego soku, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalne aromaty,
substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12), składnik mineralny:
węglan magnezu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów / bez słodzików, magnez + B6, 20% dodanego soku, bez konserwantów, bez barwników, bez sztucznych
aromatów
Dodatkowe informacje: #oshee. www.oshee.eu.

Oshee - Witamin Water magnez B6 cytryna-pomarańcza 555 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 598 g
Opis produktu: 50 %* Magnez. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. 56 %* Witamina B6. Pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 56 %* Biotyna. Pomaga zachować zdrową skórę i włosy. *% dziennej
referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej / 555 ml.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Vitamin Water

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany o smaku cytryny-pomarańczy z dodatkiem witamin i magnezu. Pasteryzowany.
Marka: Oshee
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 12 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

Wartość odżywcza w 100 ml
90 kJ/ 21 kcal

Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
4,8 g
w tym cukry
4,7 g
Białko
0g
Sól
0,01 g
Witaminy i minerał
Niacyna (B3)
1,6 mg (10 %*)
Kwas pantotenowy (B5)
0,6 mg (10 %*)
Witamina B6
0,14 mg (10 %*)
Kwas foliowy (B9)
20 µg (10 %*)
Biotyna (B7)
5 µg (10 %*)
Witamina B12
0,25 µg (10 %*)
Magnez
33,75 mg (9 %*)
Opakowanie 555 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml. Wartość odżywcza w 278 ml (porcja)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej
250 kJ/ 58 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy (20 %) z zagęszczonego soku, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalne aromaty,
substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12), składnik mineralny:
węglan magnezu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów / bez słodzików, magnez + B6, 20 % dodanego soku, bez konserwantów, bez barwników, bez sztucznych
aromatów
Dodatkowe informacje: kupuj online: www.osheeshop.eu. #oshee. www.oshee.eu.

Oshee - Energy witaminy smaku pomarańczowym 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 268 g
Opis produktu: 100 %* niacyna. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 100 %* biotyna. 100 %* cynk. 100 %*
selen. *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej / 250 ml.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: ml

Podmarka: Vitamin
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku pomarańczowym z dodatkiem witamin oraz minerałów. Pasteryzowany.
Marka: Oshee
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, Sztuczne aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie zamrażać. Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
wartość energetyczna
87 kJ/21 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
węglowodany
4,8 g
w tym cukry
4,7 g
białko
0g
sól
0g
Witaminy i minerały
niacyna
6,4 mg (40 %*)
biotyna
20 µg (40 %*)
cynk
4 mg (40 %*)
selen
22 µg (40 %*)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłejWartość odżywcza w 250 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %), cukier, DWUTLENEK węgla, kwas: kwas cytrynowy, regulator
kwasowości: cytryniany sodu, naturalne aromaty, glukonian cynku, selenian (IV) sodu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, barwnik:
karoteny, witaminy: niacyna, biotyna

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, bez sztucznych aromatów i barwników, bez syropu glukozowo-fruktozowego, witaminy + minerały, 20 %
dodanego soku
Dodatkowe informacje: #oshee. www.oshee.eu. kupuj online: www.osheeshop.eu.

Hortex - Warzywa na patelnię z suszonymi pomidorami 400g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 412 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Warzywa na patelnię Hortex to zarówno pyszne warzywne danie samo w sobie, jak również doskonałe źródło wielu
smakowitych inspiracji kulinarnych - możesz użyć ich do makaronów, zapiekanek… Na co tylko przyjdzie Ci ochota. W ich skład
wchodzą: ziemniaki podsmażane, fasolka szparagowa, pieczarki, papryka, pomidory i cebula. Całość smaku dopełnia dodatek suszonych
pomidorów oraz starannie dobrana mieszanka przypraw.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. bez rozmrażania. Patelnia: otworzyć opakowanie i wyjąć saszetkę z przyprawą.
Na patelni rozgrzać 3-4 łyżki oleju, Wsypać zawartość opakowania. Smażyć 8-10 minut na dużym ogniu, bez przykrycia, od czasu do
czasu mieszając. Pod koniec smażenia dodać przyprawy z saszetki dołączonej do opakowania (wg uznania) i wymieszać. Podawać na
gorąco. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna z grzybami i przyprawami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). *-6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18 °C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
257 kJ / 61 kcal
Tłuszcz
1,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
8,6 g
w tym cukry
2,8 g
Błonnik
2,7 g
Białko
2,4 g
Sól
0,45 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 84% w zmiennych proporcjach: ziemniaki podsmażane (ziemniaki, olej słonecznikowy), fasola szparagowa, papryka, pomidor,
cebula, pomidor suszony 3%, pieczarki 15%, przyprawy w saszetce 1% (w zmiennych proporcjach: sól, czosnek, cebula 11,5%, papryka
czerwona, pomidor suszony, chili, kolendra, oregano, kminek, cynamon, goździk)
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: saszetka z przyprawą, wysoka zawartość błonnika, 100% natury

Ziaja - Płyn micelarny ulga dwufunkcyjny 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 222 g
Opis produktu: Wskazania: dysfunkcje skóry wrażliwej oraz nadwrażliwość oczu. Dwufunkcyny płyn micelarny do demakijażu i
oczyszczania każdego rodzaju skóry wrażliwej. Zapewnia bezpieczeństwo stosowania, działa jak kojący kompres, zawiera tylko niezbędne
składniki receptury. preparat bezzapachowy. bez barwników i alkoholu etylowego. minimalna bezpieczna ilość konserwantów. przebadany
okulistycznie. testowany pod kontrolą dermatologiczną. substancje czynne: alantoina, prowitamina B5. pH naturalnie. Preparat testowany
dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Ulga dla skóry wrażliwej
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Sodium Cocoamphoacetate, Propylene Glycol, Glycerin, Panthenol, Allantoin, Glycyrrhiza Glabra (Licorice)
Root Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid
Przygotowanie i stosowanie: Stosowanie: Zwilżyć wacik płynem, oczyścić twarz i szyję. Stosować rano i wieczorem. Nie wymaga
spłukiwania. Polecany również dla osób noszących szkła kontaktowe.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: demakijaż, oczyszczenie, 98 % składników pochodzenia naturalnego

Ziaja - Masło kakaowe 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 438 g
Opis produktu: kakaowa pielęgnacja. - Delikatnie natłuszcza i normalizuje procesy lipo-regeneracji skóry. - Wzmacnia naturalną barierę
ochronną minimalizując ryzyko podrażnienia. - Prawidłowo nawilża oraz zapewnia skórze wysoką elastyczność. - Zachowuje gładkość,
miękkość i jędrność na poziomie skóry młodej. - Poprawia koloryt oraz przyspiesza powstawanie równomiernej opalenizny. Delikatna
konsystencja . Formuła woda w oleju. kakaowa receptura. masło kakaowe - zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT oraz
tokoferole. Działa poprzez intensywną regenerację skóry suchej i bardzo suchej. Przywraca zdrowy wygląd oraz zapewnia skórze
równowagę wodno-lipidową. Naturalnie poprawia koloryt naskórka. 90% składników pochodzenia naturalnego. Preparat testowany
dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), ISOPROPYL Palmitate, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Glycerin, Sorbitan Sesquioleate, Diisostearoyl
Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, Dimethicone, Magnesium Sulfate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Ceresin, Sodium Benzoate,
Parfum (Fragrance), Citric Acid
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Mleczko nanieść na skórę ciała i delikatnie wmasować. Stosować tak często, jak to
konieczne. Polecane do codziennej pielęgnacji, również przed opalaniem, także w solarium. Może być stosowane przez dzieci od 3 roku
życia.

Przechowywanie i stosowanie

Krzyś - Napój gaz. o smaku pomarańczowym 1.25L.
Opis Produktu
Opis produktu: Krzyś napój gazowany o smaku pomarańczowym zawiera 20 % soków jest wytworzony na bazie naturalnej wody mineralnej, nie zawiera
konserwantów.

Marka standaryzowana: Unbranded
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Krzyś

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku pomarańczowym, pasteryzowany bez substancji konserwujących. Zawiera
cukier i substancję słodzącą.
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu
Wartość energetyczna
87 kJ/ 20 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,0 g
w tym cukry
5,0 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: naturalna woda mineralna, soki z zagęszczonych soków z winogron 10 %, jabłek 7 %, pomarańczy 3 %, cukier, DWUTLENEK
węgla, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami, stabilizatory: guma
arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej, mączka chleba świętojańskiego, barwnik: karoteny, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy,
substancja słodząca: sukraloza
Przygotowanie i stosowanie: Ciemnienie napoju i osad na dnie są zjawiskami naturalnymi. Wymieszać przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: 20 % soków, na wodzie mineralnej, bez konserwantów

Krzyś - Napój gazowany o smaku gruszkowym 1.25L.
Opis Produktu
Opis produktu: Krzyś napój gazowany o smaku gruszkowym zawiera 20% soków, wytworzony jest na bazie wody mineralnej i nie
zawiera konserwantów.
Marka standaryzowana: Unbranded
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Krzyś

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku gruszkowym, pasteryzowany, bez substancji konserwujących.
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin. Ciemnienie napoju i osad na dnie są zjawiskami naturalnymi.
Wartości odżywcze
w 100 ml produktu
Wartość energetyczna
87 kcal / 20 kJ
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,0 g
w tym cukry
5,0 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: naturalna woda mineralna, soki z zagęszczonych soków z: gruszek 11% i jabłek 9%, cukier, DWUTLENEK węgla, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, aromaty, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej, barwnik: karoteny,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, barwnik: E141
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na wodzie mineralnej, 20% soków, bez konserwantów

Jurajski - Napój gazowany tonic 1.25 l
Opis Produktu
Opis produktu: Orzeźwiający napój gazowany o charakterystycznym słodkim smaku z delikatną goryczką. Wyprodukowany na bazie
Naturalnej Wody Mineralnej i bez zastosowania chininy. Idealnie gazowany, dający poczucie orzeźwienia. Produkt przygotowany bez
substancji konserwujących.
Marka standaryzowana: Jurajska
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany tonic, pasteryzowany, bez substancji konserwujących. Zawiera cukier i substancje
słodzące.
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
w 100 ml produktu
Wartość energetyczna
87 kJ/ 20 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,0 g
w tym cukry
5,0 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: naturalna woda mineralna, cukier, DWUTLENEK węgla, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje słodzące:
cyklaminiany, sacharyny, sukraloza, acesulfam K, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: na naturalnej wodzie mineralnej, bez konserwantów

Jurajska - Oranżada czerwona 1.25L.
Opis Produktu
Opis produktu: Orzeźwiająca Oranżada czerwona zawiera 20% soku i jest wyprodukowana na bazie Naturalnej Wody Mineralnej Jurajska;
bez konserwantów, idealnie nasycona bąbelkami.
Marka standaryzowana: Jurajska
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany oranżada czerwona, pasteryzowany, bez substancji konserwujących. Zawiera cukier i
substancję słodzącą.
Marka: Jurajska
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin. Ciemnienie napoju i osad na dnie są zjawiskami naturalnymi.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu
Wartość energetyczna
87 kJ/20 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,0 g
w tym cukry
5,0 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: naturalna woda mineralna, soki z zagęszczonych soków z: winogron 10 % i jabłek 10 %, cukier, DWUTLENEK węgla, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, koncentrat soku z czarnej marchwi, aromat, substancja słodząca: sukraloza
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, na naturalnej wodzie mineralnej

Jurajska - Oranżada niebieska 1.25L.
Opis Produktu
Opis produktu: Orzeźwiająca Oranżada niebieska zawiera 20% soku i jest wyprodukowana na bazie Naturalnej Wody Mineralnej Jurajska;
bez konserwantów, idealnie nasycona bąbelkami.
Marka standaryzowana: Jurajska
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany oranżada niebieska, pasteryzowany, bez substancji konserwujących. Zawiera cukier i
substancję słodzącą.
Marka: Jurajska
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin. Ciemnienie napoju i osad na dnie są zjawiskami naturalnymi.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
87 kJ/20 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,0 g
w tym cukry
5,0 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: naturalna woda mineralna, sok z zagęszczonego soku z jabłek 20 %, cukier, DWUTLENEK węgla, regulator kwasowości : kwas
cytrynowy, aromat, substancja słodząca: sukraloza, barwnik: błękit brylantowy FCF
Przygotowanie i stosowanie: Wymieszać przed otwarciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, na naturalnej wodzie mineralnej

Auchan - Paluszki rybne z fileta 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO i produkty pochodne (łącznie z LAKTOZĄ)
Opis produktu: Rybny przysmak
Rozszerzona nazwa produktu: Paluszki rybne z fileta mintaja z połączonych kawałków ryby, panierowane, wstępnie podsmażone.
Produkt głęboko mrożony
Pole rezerwowe 40: **Czas pieczenia może się różnić w zależności od rodzaju piekarnika
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie rozmrażać przed gotowaniem! Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie
Przygotowanie: Na patelni: zamrożony produkt smażyć na rozgrzanym tłuszczu przez 6-8 minut, kilkukrotnie przewracając

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paluszki rybne z fileta mintaja, panierowne
Marka: Produkt marki Auchan
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
337 kJ/ 200 Kcal
Tłuszcz
9,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
19 g
- w tym cukry
1,8 g
Błonnik
0,8 g
Białko
9,2 g
Sól
0,87 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MINTAJ* (Gadus chalcogrammus) filrty bez skóry z połączonych kawałków RYBY 60%, panier 40% (mąka PSZENNA, olej
rzepakowy, woda, sól, drożdże, EKSTRAKT z papryki)
Sklad produktu: *Złowione w morzu Obszar połowu Narzędzia połowowe: włoki. Obszar połowu: FAO 61 Ocean Spokojny

Przygotowanie i stosowanie: We frytkownicy: zamrożony produkt smażyć w temperaturze 170°C przez 6-7 minut

Przechowywanie i stosowanie

Piccolo - Napój musujący o smaku kiwi 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1426 g

Marka standaryzowana: Piccolo
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Wyprodukowano z soków zagęszczonych pochodzących z UE oraz spoza UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój bezalkoholowy gazowany o smaku kiwi
Marka: Piccolo
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: produkt pod ciśnieniem.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w przeciągu 48 godzin od otwarcia.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
Butelka zawiera 5 porcji po 150 ml.

Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 100 ml
194 kJ
46 kcal
0g
0g
11 g
11 g
0g
0,03 g
Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 150 ml
(porcja)

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
291 kJ
kcal).

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy (21%) z zagęszczonego soku jabłkowego, cukier, sok z kiwi (1%) z zagęszczonego soku z kiwi,
DWUTLENEK węgla, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat, barwniki - EKSTRAKT z krokosza, błękit brylantowy FCF,
substancja KONSERWUJĄCA - dimetylodiwęglan, Zawartość owoców min. 22%
Przygotowanie i stosowanie: Serwować schłodzone. Otwierać w obecności osób dorosłych.

Przechowywanie i stosowanie

Puszysty - Serek śmietankowy z łososiem 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 174 g

Zalecenia dla alergikow: Ryba - Zawiera, Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Twój Smak
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek śmietankowy puszysty z łososiem. Spulchniony azotem, termizowany.
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od +1°C do +10°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin. Nie zamrażać.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
1004 kJ/243 kcal
Tłuszcz
23 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone15 g
Węglowodany
3,0 g
W tym cukry
3,0 g
Białko
6,0 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: serek śmietankowy (MLEKO pasteryzowane i ŚMIETANA), ŁOSOŚ wędzony 3%, sól, białka MLEKA, aromat naturalny
ŁOSOSIA

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez GMO, z mleka od krów karmionych paszami bez GMO*, *bez genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Piccolo - Napój musujący o smaku truskawki 750 ml
Opis Produktu
Pochodzenie: Wyprodukowano z soków zagęszczonych pochodzących z Polski.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój bezalkoholowy gazowany o smaku truskawkowym
Marka: Piccolo
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: produkt pod ciśnieniem.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w przeciągu 48 godzin od otwarcia.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
Butelka zawiera 5 porcji po 150 ml.

Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 100 ml
189 kJ
45 kcal
0g
0g
11 g
10 g
0g
0,03 g
Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 150 ml
(porcja)

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
283 kJ
kcal).

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy (15,6%) z zagęszczonego soku jabłkowego, cukier, sok truskawkowy (1,8%) z zagęszczonego soku
truskawkowego, sok aroniowy (1,8%) z zagęszczonego soku aroniowego, sok wiśniowy (1,2%) z zageszczonego soku wiśniowego,
DWUTLENEK węgla, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat, substancja KONSERWUJĄCA - dimetylodiwęglan, Zawartość
owoców min. 20%
Przygotowanie i stosowanie: Serwować schłodzone. Otwierać w obecności osób dorosłych.

Przechowywanie i stosowanie

Swigo - Sok HPP odporność 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Paskalizacja HPP to utrwalenie świeżego soku poprzez zastosowanie wysokiego ciśnienia 6 000 barów (prawie 6000 atmosfer). Produkt dłużej
zachowuje świeżość. Owoce czarnej porzeczki wspomagają odporność organizmu. Już jedna porcja soku 500 ml, która zawiera 10 g soku z czarnej porzeczki,
spożywana regularnie pomaga osiągnąć powyższy efekt zdrowotny

Podmarka: Odporność
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Paskalizowany sok owocowo warzywny z dodatkiem witaminy C
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Potrząśnij przed użyciem. Najlepsze jest na dnie! Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb
życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Smak soku może się różnić w zależności od pory roku
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok tłoczony na zimno HPP
Marka: Swigo
Informacje o recyklingu: Butelka przeznaczona do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1'C do 7'C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze

w 100 ml

Wartość energetyczna

232 kJ/ 55 Kcal

Tłuszcz
0,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
12,4 g
- w tym cukry
8,3 g
Błonnik
1,2 g
Białko
0,5 g
Sól
0g
Witamina C
15 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wyciskany sok z jabłka 83%, wyciskany sok z czerwonej porzeczki 9%, wyciskany sok z żurawiny 4%, wyciskany sok z
pigwowca 2%, wyciskany sok z czarnej porzeczki 2%, witamina C

Przechowywanie i stosowanie

Swigo - Sok HPP anty ox 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Paskalizacja HPP to utrwalenie świeżego soku poprzez zastosowanie wysokiego ciśnienia 6 000 barów (prawie 6000 atmosfer). Produkt dłużej
zachowuje świeżość. Borówka czarna bogata jest w antyoksydacyjne antocyjanidyny. Przeciwutleniacze mogą chronić przed wolnymi rodnikami. Już jedna
porcja soku 500 ml, która zawiera 30 g soku z borówki czarnej, spożywana regularnie pomaga osiągnąć powyższy efekt zdrowotny

Podmarka: Anty ox
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Paskalizowany sok wieloowocowy z dodatkiem witaminy C ANTY OX
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Potrząśnij przed użyciem. Najlepsze jest na dnie! Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb
życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Smak soku może się różnić w zależności od pory roku
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok tłoczony na zimno HPP
Marka: Swigo

Informacje o recyklingu: Butelka przeznaczona do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1'C do 7'C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
217 kJ/ 51 Kcal
Tłuszcz
0,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
11,5 g
- w tym cukry
8g
Błonnik
0,8 g
Białko
0,4 g
Sól
0g
Witamina C
15 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wyciskany sok z jabłka 81%, wyciskany sok z jagody kamczackiej 8%, wyciskany sok z aronii 5%, wyciskany sok z borówki
czarnej 4%, wyciskany sok z pigwowca 2%, witamina C

Przechowywanie i stosowanie

Swigo - Sok HPP detox 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Paskalizacja HPP to utrwalenie świeżego soku poprzez zastosowanie wysokiego ciśnienia 6 000 barów (prawie 6000 atmosfer). Produkt dłużej
zachowuje świeżość. Liście pokrzywy przyczyniają się do usuwania zbędnych produktów przemiany materii z organizmu, wspomagając funkcjonowanie
układu moczowego. Już jedna porcja soku 500 ml, która zawiera 10 g soku z pokrzywy (równowartość 15 g liści pokrzywy, spożywana regularnie pomaga
osiągnąć powyższy efekt zdrowotny

Podmarka: Detox
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Paskalizowany sok owocowo warzywny z dodatkiem witaminy C
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Potrząśnij przed użyciem. Najlepsze jest na dnie! Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb
życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Smak soku może się różnić w zależności od pory roku
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok tłoczony na zimno HPP
Marka: Swigo
Informacje o recyklingu: Butelka przeznaczona do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1'C do 7'C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
203 kJ/ 48 Kcal
Tłuszcz
0,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
10,1 g
- w tym cukry
6,5 g
Błonnik
1,8 g
Białko
1g
Sól
0,1 g
Witamina C
15 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wyciskany sok z jabłka 60%, wyciskany sok z pomarańczy 17%, wyciskany sok z szpinaku 13%, wyciskany sok z natki
pietruszki 6%, wyciskany sok z liści pokrzywy 2%, wyciskany sok z korzenia imbiru 2%, witamina C

Przechowywanie i stosowanie

Swigo - Sok HPP metabolizm 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Paskalizacja HPP to utrwalenie świeżego soku poprzez zastosowanie wysokiego ciśnienia 6 000 barów (prawie 6000 atmosfer). Produkt dłużej
zachowuje świeżość. Cebula wspomaga metabolizm lipidów pomagając utrzymać zdrowy poziom lipidów we krwi. Już jedna porcja soku 500 ml, która zawiera
1 g soku z cebuli, spożywana regularnie pomaga osiągnąć powyższy efekt zdrowotny

Podmarka: Metabolizm
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Paskalizowany sok owocowo warzywny z dodatkiem witaminy C
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Potrząśnij przed użyciem. Najlepsze jest na dnie! Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb

życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Smak soku może się różnić w zależności od pory roku
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok tłoczony na zimno HPP
Marka: Swigo
Informacje o recyklingu: Butelka przeznaczona do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1'C do 7'C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
245 kJ/ 58 Kcal
Tłuszcz
0,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
13 g
- w tym cukry
8,8 g
Błonnik
1,6 g
Białko
0,6 g
Sól
0g
Witamina C
15 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wyciskany sok z jabłka 60%, wyciskany sok z ananasa 20%, wyciskany sok z mandarynki 10%, wyciskany sok z cytryny
6%, wyciskany sok z imbiru 2%, wyciskany sok z korzenia kurkumy 1,8%, wyciskany sok z cebuli 0,2%, witamina C

Przechowywanie i stosowanie

Swigo - Smoothie HPP odporność 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Paskalizacja HPP to utrwalenie świeżego soku poprzez zastosowanie wysokiego ciśnienia 6 000 barów (prawie 6000 atmosfer). Produkt dłużej
zachowuje świeżość. Owoce czarnej porzeczki wspomagają odporność organizmu. Już jedna porcja soku 500 ml, która zawiera 45 g soku z czarnej porzeczki,
spożywana regularnie pomaga osiągnąć powyższy efekt zdrowotny

Podmarka: Odporność

Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Paskalizowany owocowo warzywny sok przecierowy z dodatkiem witaminy C
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Potrząśnij przed użyciem. Najlepsze jest na dnie! Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb
życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Smak soku może się różnić w zależności od pory roku
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Smoothie tłoczony na zimno HPP
Marka: Swigo
Informacje o recyklingu: Butelka przeznaczona do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1'C do 7'C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
250 kJ/ 59 Kcal
Tłuszcz
0,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
13,5 g
- w tym cukry
8,2 g
Błonnik
2g
Białko
0,6 g
Sól
0g
Witamina C
15 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wyciskany sok z jabłka 43%, przecier z jabłka 20%, przecier z banana 15%, przecier z czarnej porzeczki 9%, wyciskany sok z
cytryny 5%, wyciskany sok z żurawiny 4%, przecier z jeżyny 3%, wyciskany sok z owoców róży 1%, witamina C

Przechowywanie i stosowanie

Bartolini - Makaron dwujajeczny Nitka 500g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 420 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Bartolini 2-jajeczny to makaron inspirowany polską tradycją kulinarną. Jego skład oraz rzemieślnicze metody wytwarzania
nawiązują do receptur stosowanych od lat na ziemiach polskich. Jego lekko chropowata powierzchnia charakteryzująca również makarony
wyrabiane własnoręcznie w domowym zaciszu, to zasługa specjalnych metod wytwarzania i suszenia. To dzięki niej makaron ten doskonale
chłonie sosy i zupy, lepiej trzyma się łyżki, nie skleja się i znacznie zwiększa swą objętość po ugotowaniu. Nie zawiera masy jajowej,
proszku jajecznego ani kurkumy. Jego naturalny, słoneczny kolor to zasługa prostej, domowej receptury: tylko mąka, woda i świeże jaja z
lokalnej fermy wybijane przez nas każdego dnia.
Marka standaryzowana: Bartolini
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce. Produkt polski
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Przed spożyciem gotować:. 4-5 min - krajanka cienka. 5-6 min - krajanka średnia i
gruba. 8-10 min - tagiatelle. 9-11 min - pappardelle. (100 g makaronu na 1 l osolonej wody). Bartolini radzi nie przelewać makaronu zimną
wodą - najlepiej smakuje na ciepło. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron dwujajeczny.
Marka: Bartolini
Przechowywanie: Makaron przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g ugotowanego makaronu
Wartość energetyczna
596 kJ (141 kcal)
Tłuszcz
0,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
28 g
w tym cukry
<0,5 g
Błonnik
1,6 g
Białko
5,1 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka makaronowa PSZENNA, JAJA świeże 9 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jaja z lokalnej fermy, ze świeżych jaj wybijanych ręcznie, domowa receptura od 30 lat na polskich stołach, Produkt polski
Dodatkowe informacje: Ciekawe informacje i inspirujące przepisy znajdziesz na:. www.bartolini.com.pl. Facebook: bartolini.makarony.
Instagram: bartolini_pasta. Zastrzeżono w U.P.R. R.200284.

Alfabet - Bio Kapary w zalewie 100g.
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kapary w zalewie
Marka: EKO Alfabet
Przechowywanie: Po otwarci przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 10 dni
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
97 kJ/ 23 Kcal
Tłuszcz
0,42 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
1,36 g
- w tym cukry
1,0 g
Białko
1,9 g
Sól
5,85 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kapary*, woda, ocet winny*, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
Sklad produktu: *Certyfikowany składnik ekologiczny

Przechowywanie i stosowanie

Bezgluten - Corn flakes płatki kukurydziane bezglutenowe 200 g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla osób nietolerujących glutenu

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Corn flakes - płatki kukurydziane bezglutenowe
Marka: Bezgluten
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1570 kJ/ 370 Kcal
Tłuszcz
1g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
81 g
- w tym cukry
6,5 g
Błonnik
4g
Białko
7,3 g
Sól
2,25 g
Witaminy i minerały
w 100 g
Witamina B1
1,2 mg
Witamina B2
1,35 mg
Witamina B3
17,3 mg
Witamina B5
4,8 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kukurydza 94%, cukier, sól

Przechowywanie i stosowanie

Ferrero -Giotto hazelnut 154 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Giotto
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrupiący wafelek z orzechowo-mlecznym nadzieniem (45%).
Marka: Giotto
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal) 2626/632
Tłuszcz (g)
48
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 14,2
Węglowodany (g)
38,4
w tym cukry (g)
32,3
Białko (g)
10,1
Sól (g)
0,305

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY LASKOWE (37%), tłuszcze roślinne (palmowy, shea), cukier, mąka PSZENNA, MLEKO odtłuszczone w
proszku (7%), SERWATKA w proszku, miazga KAKAOWA, emulgator: LECYTYNY (SOJA), sól, wanilina, substancja spulchniająca
(wodorowęglan sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Kinder Cards -Wafelki z kremem mlecznym i czekoladą 142g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Kinder
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafel wypełniony mlecznym (41,5 %) i kakaowym nadzieniem (38 %).
Marka: Kinder
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal) 2157/516
Tłuszcz (g)
26,9
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 12,9
Węglowodany (g)
55,5
w tym cukry (g)
43
Białko (g)
11,9
Sól (g)
0,438

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone w proszku (28 %), cukier, olej palmowy, mąka PSZENNA (15,5 %), KAKAO w proszku o obniżonej
zawartości tłuszczu (4 %), olej słonecznikowy, emulgator: LECYTYNY (SOJA), sól, substancja spulchniająca (wodorowęglan sodu),
wanilina

Przechowywanie i stosowanie

Bakoma - Jogurt kremowy kawowy 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 158 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Kremowy
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt kremowy kawowy
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
100 g produktu
Wartość energetyczna
512 kJ/ 122 kcal
Tłuszcz
6,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,3 g
Węglowodany
13,8 g
w tym cukry
13,5 g
Białko
2,8 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO odtłuszczone zagęszczone, cukier, kawa rozpuszczalna 0,3%, kakao o obniżonej
zawartości tłuszczu 0,3%, żywe kultury bakterii jogurtowych

Przechowywanie i stosowanie

Bakoma - Jogurt kremowy kokosowo migdałowy 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 156 g

Zalecenia dla alergikow: Migdały - Zawiera, Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Kremowy
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt kremowy kokosowo-migdałowy
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
100 g produktu
Wartość energetyczna
516 kJ/ 123 kcal
Tłuszcz
6,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,4 g
Węglowodany
13,8 g
w tym cukry
13,5 g
Białko
2,8 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, MLEKO odtłuszczone zagęszczone, cukier, płatki MIGDAŁÓW 0,9%, krem kokosowy 0,8%,
aromaty, żywe kultury bakterii jogurtowych

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Indykpol - Pasztet z indyka Samo Dobro 210g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 232 g
Zalecenia dla alergikow: PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Indykpol
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Samo dobro
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Produkt polski
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasztet z indyka. Pasztet drobiowy, średnio rozdrobniony, pieczony.
Marka: Indykpol
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C. Spożyć bezpośrednio po otwarciu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu
Wartość energetyczna
926 kJ
Wartość energetyczna
222 kcal
Tłuszcz
13 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,8 g
Węglowodany
3,8 g
w tym cukry
2,0 g
Białko
22 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso z indyka, wątroba z indyka, SERCA z indyka, tłuszcz z indyka, bułka tarta (mąka PSZENNA, drożdże, sól, woda),
kasza manna (z PSZENICY), przyprawy, zioła, sól, glukoza, Do wyprodukowania 100 g produktu wykorzystano 113 g mięsa i podrobów
z indyka (w tym: 95 g mięsa z indyka, 11 g wątroby z indyka, 7 g SERC indyczych)
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt polski, 113 g mięsa i podrobów na 100 g produktu, bez dodatku konserwantów
Dodatkowe informacje: Q Jakość Tradycja - Warmińsko-Mazurskie.

Tabasco - Sos Tabasco Red 57 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Sos Tabasco Original, z jednynej w swoim rodzaju papryki Tabasco, to klasyk wśród sosów przyprawowych. Został
przygotowany według tradycyjnej receptury opracowanej wyłącznie na bazie naturalnych skłądników. Papryka Tabasco - jeden z głównych
składników so

Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w USA

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tabasco Original - sos z papryki czerwonej.
Marka: Tabasco
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ocet, czerwona ostra papryka 19%, sól

Przechowywanie i stosowanie

House of Asia - Imbir do sushi 190g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 334 g

Opis produktu: Imbir to jeden z najpopularniejszych składników kuchni azjatyckiej. Ceniony jest przede wszystkim ze względu na swoje
walory zdrowotne i kulinarne. Doskonale oczyszcza kubki smakowe, co pozwala w pełni delektować się kolejnymi kęsami potrawy.
Marka standaryzowana: House of Asia
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Chinach.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Imbir krojony w zalewie. Zawiera substancje słodzące.
Marka: House of Asia
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane

Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od słońca. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie odlewać
zalewy. Spożyć w ciągu miesiąca.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
23 kJ / 6 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0,5 g
w tym cukry
0g
Błonnik
1,2 g
Białko
0,2 g
Sól
2,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: imbir 57,8%, woda, sól, regulatory kwasowości: kwas octowy, kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu,
substancje słodzące: aspartam, sacharyny, sukraloza, barwnik: antocyjany
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Informacje o dodatkach: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kuchnia japońska
Dodatkowe informacje: De Care. Przysmaki świata.

House of Asia - Mleczko kokosowe 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 466 g
Opis produktu: Mnóstwo zastosowań!. - niezastąpiony w kuchni orientalnej, np. do curry. - do zabielania zup. - składnik marynat i
sosów. - do ciast, polew, naleśników, galaretek, lodów. - wyśmienity z deserami ryżowymi i owocowymi. - zamiast mleka do kawy, kakao i
zielonej herbaty. - wzbogaca smak egzotycznych drinków. - doskonała alternatywa dla osób posiadających alergię na mleko krowie.
Marka standaryzowana: House of Asia
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Tajlandii. Miejsce pochodzenia kokosa: Azja.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Tajlandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt roślinny z kokosa o obniżonej zawartości tłuszczu 5-7 %. Produkt sterylizowany.
Marka: House of Asia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przełożyć do niemetalowego opakowania i przechowywać
w lodówce przez maksymalnie 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu:
wartość energetyczna
291 kJ / 70 kcal
tłuszcz
6,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
węglowodany
3,2 g
w tym cukry
1,8 g
białko
0g
sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: EKSTRAKT z KOKOSA 57 %, woda, stabilizator: guma guar
Przygotowanie i stosowanie: Rozwarstwienie lub zbrylenie produktu jest naturalnym procesem. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 5-7 % tłuszczu, kuchnia tajska, odpowiedni dla wegan

House of Asia - Pędy bambusa paseczki 225/140
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 282 g
Opis produktu: Pedy bambusa to znakomity, oryginalny dodatek do potraw kuchni azjatyckiej i nie tylko. Nadają potrawom chrupkości i
egzotycznego smaku. Doskonały dodatek do:. - dań smażonych i gotowanych. - mięsnych i warzywnych. - zup oraz sosów. - różnego
rodzaju sałatek.
Marka standaryzowana: House of Asia
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Chinach.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pędy bambusa - paseczki. Produkt sterylizowany.
Marka: House of Asia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Po otwarciu przełożyć do niemetalowego pojemnika i przechowywać w
lodówce przez maksymalnie 2 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
90 kJ / 21 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
2,5 g
w tym cukry
0g
Błonnik
1,3 g
Białko
2,2 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pędy bambusa 62,2%, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Przygotowanie i stosowanie: Pędy bambusa należy wypłukać w zimnej wodzie przed użyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kuchnia chińska, produkt odpowiedni dla wegan
Dodatkowe informacje: De Care. Przysmaki świata.

Presto - 2w1 chusteczki nawilżane do różnych powierzchni 72 szt.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 410 g
Opis produktu: Ściereczki nawilżane Presto do różnych powierzchni:. - do codziennego czyszczenia mebli laminowanych, powierzchni
plastikowych i z innych tworzyw sztucznych. - usuwają kurz i zapobiegają jego osadzaniu dzięki formule wzbogaconej o składnik
antystatyczny. - nadają połysk dzięki formule wzbogaconej emulsją oleju silikonowego. - skutecznie usuwają brud i ślady palców dzięki

zawartości aktywnych substancji czyszczących. - nie podrażniają skóry dłoni. Innowacyjne połączenie 2w1 - ściereczka z płynem
czyszczącym. Sprawia, że codzienne porządki stają się:. szybsze - nie tracisz czasu na przygotowanie akcesoriów do sprzątania, płukanie i
pranie tradycyjnych ściereczek. prostsze - ściereczka jest od razu gotowa do użycia, a po użyciu wyrzucasz ją do kosza. przyjemniejsze ściereczka jest zawsze czysta i pachnąca.
Marka standaryzowana: Presto
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 2w1 chusteczki nawilżane do różnych powierzchni 72 szt.
Marka: Presto
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed dziećmi.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środek konserwujący: Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Przed użyciem przetestować w mało widocznym miejscu. Po wyjęciu ściereczki szczelnie
zamknąć opakowanie, zabezpieczając produkt przed wyschnięciem. Czyszczoną powierzchnię dokładnie przetrzeć ściereczką. W
przypadku mocnych zabrudzeń użyć kilku ściereczek. Po zużyciu wyrzucić. Nie wyrzucać do toalety. Nie stosować do higieny osobistej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowa formuła, 2w1 ściereczka + płyn czyszczący, zapobiega osadzaniu kurzu, nadaje połysk

Wawel - Pastylki pomadowe w czekoladzie 210 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 238 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Wawel
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pastylki pomadowe w czekoladzie.
Marka: Wawel
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu:
wartość energetyczna:
1635 kJ/ 387 kcal
tłuszcz:
6,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:4,0 g
węglowodany:
81 g
w tym cukry:
68 g
białko:
1,0 g
sól:
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, czekolada 18,0% [cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz roślinny (shea),
emulgator: LECYTYNY (ze słonecznika)], woda, maltodekstryna, naturalny olejek miętowy 0,11%, Czekolada: masa KAKAOWA
minimum 43%, Oprócz tłuszczu KAKAOWEGO czekolada zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Słodki Wawel.pl e-sklep. Kupuj produkty Wawel w sklepie internetowym. słodkiwawel.pl.

Mieszko -Pralinki czekoladowe nadzieniem o smaku brandy 180 g
Opis Produktu
Waga: Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ARACHDOWE, inne ORZECHY, JAJA oraz PSZENICĘ
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Likwory o smaku brandy
Marka: Mieszko
Oswiadczenia zywieniowe: Czekolada oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol: nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
100 g
energia
1930 kJ / 462 kcal
tłuszcz w tym:
22 g
- kwasy tłuszczowe nasycone14 g
węglowodany w tym:
54 g
- cukry
51 g
białko
2,8 g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada (61%) [miazga KAKAOWA, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, shea, sal, z ziarna mango) w zmiennych
proporcjach, emulgator: LECYTYNY (z SOI), aromat, tłuszcz MLECZNY], cukier, syrop glukozowy, substancja utrzymująca wilgoć:
sorbitole, tłuszcz roślinny (palmowy, shea), alkohol etylowy (3,7%), brandy (0,3%), aromat, barwnik: karmel naturalny
Sklad produktu: Czekolada: masa kakaowa minimum 46%

Przechowywanie i stosowanie

Mieszko - Pralinki z nadzieniem o smaku wódki 180 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 212 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może
zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Mieszko
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Likwory o smaku wódki.
Marka: Mieszko
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol: nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
energia
1930 kJ / 462 kcal
tłuszcz w tym:
22 g
- kwasy tłuszczowe nasycone14 g
węglowodany w tym:
54 g
- cukry
51 g
białko
2,8 g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada (61%) [miazga KAKAOWA, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, shea, sal, z ziarna mango) w zmiennych
proporcjach, emulgator: LECYTYNY (z SOI), aromat, tłuszcz MLECZNY], cukier, syrop glukozowy, substancja utrzymująca wilgoć:
sorbitole, tłuszcz roślinny (palmowy, shea), alkohol etylowy (4,0%), wódka (0,4%), aromat, Czekolada: masa KAKAOWA minimum 46%,
Czekolada oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie

Mieszko - Pralinki o smaku whisky 180 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 212 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może
zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Mieszko
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Likwory o smaku whisky
Marka: Mieszko
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera alkohol: nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
energia
1930 kJ / 462 kcal
tłuszcz w tym:
22 g
- kwasy tłuszczowe nasycone14 g
węglowodany w tym:
54 g
- cukry
51 g
białko
2,8 g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada (61%) [miazga KAKAOWA, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, shea, sal, z ziarna mango) w zmiennych
proporcjach, emulgator: LECYTYNY (z SOI), aromat, tłuszcz MLECZNY], cukier, syrop glukozowy, substancja utrzymująca wilgoć:
sorbitole, tłuszcz roślinny (palmowy, shea), alkohol etylowy (3,6%), whisky (0,3%), aromat, barwnik: karmel naturalny, Czekolada: masa
KAKAOWA minimum 46%, Czekolada oprócz tłuszczu KAKAOWEGO zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie

Łowicz - Ser twarogowy chudy 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 226 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Łowicz
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser twarogowy chudy
Marka: Łowicz
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w
ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
360 kJ/85 kcal
Tłuszcz
0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
4,5 g
w tym cukry
3,1 g
Białko
16 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie

Jovi - Napój jogurtowy o smaku banan truskawka 350 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 390 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Jovi
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Duet
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Napój jogurtowy o smaku banan-truskawka.
Marka: Jovi
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż
12 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
285 kJ / 67 kcal
Tłuszcz
0,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
13 g
w tym cukry
12 g
Białko
1,7 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, serwatka odtworzona (z MLEKA), woda, cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, syrop glukozowofruktozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, aromat, banan - sok 0,05% (sok z soku zagęszczonego), truskawka - sok 0,05% (sok z soku
zagęszczonego), koncentrat soku z buraka ćwikłowego, koncentrat z krokosza barwierskiego, barwnik: karminy, żywe kultury bakterii
jogurtowych oraz Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis
Przygotowanie i stosowanie: Przed spożyciem wstrząsnąć. Pić schłodzone.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mix taki na 2 smaki

Red Bull - Energetyk bez cukru 355ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Red Bull doda Ci skrzydeł. W połowie lat 80. ubiegłego wieku Dietrich Mateschitz, zainspirowany napojami
funkcjonalnymi z Dalekiego Wschodu, założył firmę Red Bull. Stworzył on nowy produkt i unikalny koncept marketingowy, a Red Bull
Energy Drink zadebiutował na rynku w Austrii 1 kwietnia 1987 roku. Tym samym powstała zupełnie nowa kategoria produktów - napoje
energetyczne. . Kiedy pić. Red Bull Energy Drink jest ceniony na całym świecie przez wybitnych sportowców, studentów i ludzi
najbardziej wymagających profesji, doceniają go także kierowcy w długich trasach. Co znajduje się w puszce. Kofeina: Kofeina była znana
już przez starożytne cywilizacje. Pozyskiwano ją ze źródeł naturalnych, takich jak herbata, kawa, kakao czy orzechy koli i doceniano jej
pobudzające działanie. Tauryna: Tauryna jest aminokwasem występującym naturalnie w ludzkim organizmie i obecnym w codziennej diecie.

Bierze udział w wielu procesach biologicznych. Witaminy z grupy B: Witaminy są podstawowymi mikroskładnikami pokarmowymi,
niezbędnymi do zachowania prawidłowych funkcji organizmu. Aspartam i acesulfam K: Aspartam i acesulfam K należą do najczęściej
testowanych i najczęściej używanych substytutów cukru na świecie. Alpejska woda źródlana: Głównym składnikiem Red Bulla jest
oczywiście woda. - Specjalna formuła Red Bull Sugarfree łączy w sobie wysokiej jakości składniki: kofeinę, taurynę, witaminy z grupy B,
aspartam i acesulfam K, alpejską wodę źródlaną. - Puszki Red Bull są wykonane z aluminium nadającego się w 100% do recyklingu. Zgrzewka zawiera 24 puszki Red Bull Sugarfree 355 ml. - Ożywia ciało i umysł.
Marka standaryzowana: Red Bull
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój energetyczny zawiera substancje słodzące. Pasteryzowany. Napój gazowany.
Marka: Red Bull
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: zero kalorii. zero cukru.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg/100 ml). Spożywaj umiarkowanie.
Przechowywanie: Pij schłodzony.
Wartości odżywcze
Informacja o wartości odżywczej w 100 ml
wartość energetyczna (energia)
13 kJ/3 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) 0 g
węglowodany
0g
w tym cukry
0g
białko
0g
sól
0g
niacyna
8 mg/ 50% RWS
kwas pantotenowy
2 mg/ 33% RWS
witamina B6
2 mg/ 143% RWS
witamina B12
2 µg/ 80% RWS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, kwas (kwas cytrynowy), DWUTLENEK węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości (węglany sodu, węglany
magnezu), substancje słodzące (acesulfam K, aspartam), kofeina (0,03%), witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12), aromaty,
substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), barwniki (karmel, RYBOFLAWINY)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zero kalorii, zero cukru, zawiera taurynę, ożywia ciało i umysł

Magnesia - Naturalna woda mineralna niegazowana 6x1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9188 g
Opis produktu: Naturalna woda mineralna odgazowana.
Marka standaryzowana: Magnesia
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Średniozmineralizowana naturalna woda mineralna z rejonu Karlowych Warów
Marka: Magnesia
Oswiadczenia zywieniowe: doskonałe źródło naturalnego magnezu.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu i chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Suma składników mineralnych: 1198 mg/l
Wyciąg z analizy chemicznej: Kationy
mg/l
Mg 2+
170,00
Ca 2+
37,40
Na +
6,17
Aniony
mg/l
SO4 211,10
HCO3 970,00
Suma składników mineralnych:1198 mg/l

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Miejscowość: Mnichov u Mariánských Lázni, Republika Czeska, Źródła: Magnesia,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera naturalny magnez, doskonałe źródło naturalnego magnezu

Magnesia - Lekko gazowana woda mineralna 6 x 1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9296 g
Marka standaryzowana: Magnesia
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Średniozmineralizowana naturalna woda mineralna z rejonu Karlowych Warów
Marka: Magnesia
Oswiadczenia zywieniowe: doskonałe źródło naturalnego magnezu.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu i chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Suma składników mineralnych: 1198 mg/l
Wyciąg z analizy chemicznej: Kationy
mg/l
Mg 2+
170,00
Ca 2+
37,40
Na +
6,17
Aniony
mg/l
SO4 211,10
HCO3 970,00
CO2
3,5 g/l
Suma składników mineralnych:1198 mg/l

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Miejscowość: Mnichov u Mariánských Lázni, Republika Czeska, Źródła: Magnesia,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera naturalny magnez, doskonałe źródło naturalnego magnezu

Auchan - Paski z fileta z piersi kurczaka 400g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Filet z piersi kurczaka, świeży, klasa A
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Paski z fileta z piersi kurczaka
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -2'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Filet z piersi kurczaka bez skóry 100%, krojony
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Auchan - Kostka z fileta z piersi kurczaka 400g
Opis Produktu
Opis produktu: Filet z piersi kurczaka, świeży, klasa A
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kostka z fileta z piersi kurczaka
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od -2'C do 4'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Filet z piersi kurczaka bez skóry 100%, krojony
Miejsce hodowli: Polska

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Auchan - Mięso mielone z fileta kurczaka 400g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Mięso mielone z fileta kurczaka, świeże
Warunki przechowywania: Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy usunąć wkład absorpcyjny znajdujący się w opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięso mielone z fileta kurczaka
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 2'C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso mielone z fileta z piersi kurczaka 100%
Miejsce hodowli: Polska
Sklad produktu: Zawartość procentowa tłuszczu poniżej 4%. Stosunek kolagenu do białka mięsa poniżej 12%

Przechowywanie i stosowanie
Miejsce uboju: Polska

Lays Baked-Krakersy wielozb.z paprykyką w ziołach 80g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, OWIES - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Pyszne i chrupiące krakersy wielozbożowe Lay's Oven Baked o smaku czerwonej papryki w ziołach.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Oven Baked

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krakersy wielozbożowe o smaku czerwonej papryki w ziołach.
Marka: Lay's
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
1894 kJ
Wartość energetyczna
451 kcal
Tłuszcz
17 g
w tym kwasy nasycone
1,4 g
Węglowodany
64 g
w tym cukry
15 g
Błonnik
6,3 g
Białko
8,2 g
Sól
1,4 g
Opakowanie zawiera 2-3 porcje.
Średnia wartość odżywcza 30 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 568 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pełnoziarniste 35% (30% mąka PSZENNA pełnoziarnista, 5% płatki OWSIANE), mąka PSZENNA, syrop glukozowofruktozowy, olej roślinny rzepakowy 15%, skrobia, mąka kukurydziana, preparat aromatyzujący [SERWATKA w proszku z MLEKA,
sól, cukier, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy), glukoza, cebula w proszku, chlorek
potasu, natka pietruszki, ostra papryka, czerwona papryka, aromaty, barwnik (EKSTRAKT z papryki)], otręby PSZENNE, prażone
zarodki PSZENNE, substancje spulchniające (fosforany wapnia, węglany sodu), emulgator (LECYTYNY SOJOWE), drożdże w proszku,
cukier, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 35% pełnego ziarna, wysoka zawartość błonnika, z płatkami owsianymi, z olejem rzepakowym, pieczone w piecu

Lays Baked-Krakersy wielozb. z warzyw.i zieloną cebulką 80g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, OWIES - Zawiera, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Pyszne i chrupiące krakersy wielozbożowe Lay's Oven Baked o smaku warzyw z zieloną cebulką.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Oven Baked

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krakersy wielozbożowe o smaku warzyw z zieloną cebulką.
Marka: Lay's
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
1895 kJ
Wartość energetyczna
452 kcal
Tłuszcz
17 g
w tym kwasy nasycone
1,5 g
Węglowodany
63 g
w tym cukry
14 g
Błonnik
6,5 g
Białko
8,6 g
Sól
1,5 g
Opakowanie zawiera 2-3 porcje.
Średnia wartość odżywcza 30 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 569 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pełnoziarniste 35% (30% mąka PSZENNA pełnoziarnista, 5% płatki OWSIANE), mąka PSZENNA, syrop glukozowofruktozowy, olej roślinny rzepakowy 15%, skrobia, mąka kukurydziana, preparat aromatyzujący [MAŚLANKA w proszku z MLEKA,
cebula w proszku, sól, pomidor w proszku, aromaty (zawierają MLEKO), wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'RYBONUKLEOTYDY disodowe), preparat SERWATKOWY z MLEKA, SER w proszku z MLEKA, zielona i czerwona papryka, cukier,
zioła, czosnek w proszku, regulatory kwasowości (kwas MLEKOWY, kwas cytrynowy), barwnik (annato biksyna)], otręby PSZENNE,
prażone zarodki PSZENNE, substancje spulchniające (fosforany wapnia, węglany sodu), emulgator (LECYTYNY SOJOWE), drożdże w
proszku, cukier, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 35% pełnego ziarna, wysoka zawartość błonnika, z płatkami owsianymi, z olejem rzepakowym, pieczone w piecu

Pepsi Cola Lime - Napój gaz. 500 ml.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Pepsi
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany typu cola o smaku limonki i mięty, nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera
substancje słodzące.
Marka: Pepsi
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Napój gazowany typu cola o smaku limonki i mięty, nieposiadający wartości energetycznej.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza w 100 ml produktu:
Energia:
2 kJ (1 kcal)
Tłuszcz:
0g
w tym kwasy nasycone:0 g
Węglowodany:
0g
w tym cukry:
0g
Białko:
0g
Sól:
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik (karmel amoniakalno-siarczynowy), aromaty (naturalny aromat cola, limonkowy i
miętowy z innymi aromatami naturalnymi, kofeina), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), kwasy (kwas fosforowy, kwas
cytrynowy), regulator kwasowości (cytryniany sodu)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Pepsi Cola Lime - Napój gaz. o smaku limonki i mięty 0.85L.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Pepsi

Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku limonki i mięty, nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje
słodzące.
Marka: Pepsi
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
2 kJ/1 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,01 g
Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
Średnia wartość odżywcza 250 ml
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 5 kJ/1 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik (karmel amoniakalno-siarczynowy), aromaty (naturalny aromat cola, limonkowy i
miętowy z innymi aromatami naturalnymi, kofeina), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K), kwasy (kwas fosforowy, kwas
cytrynowy), regulator kwasowości (cytryniany sodu)
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Yope - Nawilżające mydło w płynie wanilia z cynamonem 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Delikatne mydło o słodko korzennym zapachu zawiera naturalny ekstrakt ze strączków wanilii i cynamonowej kory. Pierwszy ma działanie
przeciwzapalne i odmładzające, drugi walczy z wolnymi rodnikami. Receptura mydła oparta jest na ekologicznych, bardzo delikatnych składnikach myjących.
Dodaliśmy do nich łagodzące podrażnienia i wspomagające regenerację naskórka pro-witaminę B5 i alantoinę oraz organiczny składnik na bazie oleju
słonecznika, która nawilża i wygładza skórę

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Dozę mydła spienić w dłoniach, następnie dokładnie spłukać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nawilżające mydło w płynie o zapachu wanili z cynamonem
Marka: Yope

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Glyceryl Laurate, Glycerin, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Cinnamonum
Zeylanicum Bark Extract, Sodium Sunflowerseedamphoacetate, Parfum, Panthenol, Allantoin, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate
Sklad produktu: 98% składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia

Przechowywanie i stosowanie

Yope - Naturalny żel pod prysznic kadzidłowiec i rozmaryn 400 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Co pielęgnuje skórę? Żel pod prysznic zawiera 93% składników pochodzenia naturalnego. Ekstrakt z kadzidłowca łagodzi podrażnienia oraz
ujędrnia skórę. Natomiast ekstrakt z rozmarynu działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Dodane do żelu najwyższej jakości, łagodne składniki myjące,
skutecznie oczyszczają skórę. Kosmetyk ma neutralne pH, dzięki czemu nie podrażnia i nie przesusza nawet bardzo wrażliwej skóry

Przygotowanie: Niewielką ilość żelu nanieś na wilgotną skórę, delikatnie rozprowadź na jej powierzchni, a następnie dokładnie spłucz
wodą

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalny żel pod prysznic, kadzidłowiec i rozmaryn
Marka: Yope

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Lauryl Glucoside, Sodium Chloride, Sodium Lauroyl Methyl
Isethionate, Citric Acid, Sorbitan Sesquicaprylate, Parfum, Glycerin, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Boswellia Carterii Resin Extract,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Linalool
Sklad produktu: 93% składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia

Przechowywanie i stosowanie

Yope - Naturalny żel pod prysznic Geranium 400 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Kojący żel pod prysznic geranium z naturalnymi ekstraktami roślinnymi o właściwościach pielęgnacyjnych, najłagodniejszymi składnikami
myjącymi i wyjątkową kompozycją zapachową. Odpowiedni dla wegan, bez składników pochodzenia zwierzęcego.

Przygotowanie: Niewielką ilość żelu nanieś na wilgotną skórę, delikatnie rozprowadź na jej powierzchni, a następnie dokładnie spłucz
wodą

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalny żel pod prysznic Geranium
Marka: Yope

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Lauryl Glucoside, Sodium Chloride, Sodium Lauroyl Methyl
Isethionate, Citric Acid, Sorbitan Sesquicaprylate, Parfum, Glycerin, Pelargonium Gravedens Flower Extract, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Citronellol, Linalool
Sklad produktu: 93% składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia

Przechowywanie i stosowanie

Wielkopolski - Rafinowany olej słonecznikowy 100%
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 950 g

Opis produktu: Wielkopolski. Olej słonecznikowy rafinowany, idealny do smażenia, sałatek i sosów.
Marka standaryzowana: Wielkopolski
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: UE/spoza UE.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Olej słonecznikowy 100 %.
Marka: Wielkopolski
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g (=110 ml)
Wartość energetyczna
3700 kJ/900 kcal
Tłuszcz
100 g
w tym kwasy tłuszczowe
- nasycone
11 g
- jednonienasycone
27 g
- wielonienasycone
62 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina E
55 mg (458 %*)
Butelka zawiera około 92 łyżek stołowych. Wartość odżywcza 1 łyżka (10 g)
* % dziennej referencyjnej wartości spożycia370 kJ/90 kcal

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: idealny do sałatek, naturalna witamina E

Auchan - Koreczki śledziowe kaszubskie 230g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 257 g

Zalecenia dla alergikow: Ryba - Zawiera
Marka standaryzowana: Mors
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koreczki śledziowe kaszubskie. Zawijane, marynowane płaty śledziowe z pastą cebulowo-pomidorową
w zalewie octowej. Zawiera cukier i substancje słodzące.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0°C do 7°C.
Wartości odżywcze
Przeciętna wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
1448 kJ / 351 kcal
Tłuszcz
33,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,3 g
Węglowodany
3,7 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
9g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: płaty ŚLEDZIOWE marynowane 55% (Clupea harengus)*, olej rzepakowy 25%, pasta cebulowo-pomidorowa 20% (cebula
90%, koncentrat pomidorowy 8%, sól spożywcza, przyprawy, cukier, ocet spirytusowy, substancja zagęszczająca: E 1422), sól
spożywcza, kwas: kwas octowy, substancje słodzące: E 954 i E 955, substancje konserwujące: sorbinian potasu i benzoesan sodu, aromat
papryki, *Obszar połowu: Morze Bałtyckie FAO 27 llld; Metoda połowu: włok pelagiczny; Metoda produkcji: złowione w morzu
Informacje o dodatkach: Zawiera cukier i substancje słodzące.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: nasze receptury

Auchan - Koreczki śledziowe giżyckie 230 g
Opis Produktu
Opis produktu: Marynowany przysmak z Bałtyku!
Rozszerzona nazwa produktu: Zawijane, marynowane płaty śledziowe z cebulą marynowaną w zalewie olejowej. Zawiera substancje
słodzące
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koreczki śledziowe giżyckie
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 7°C
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g (1 porcja)
Energia
1356 kJ / 328 kcal
Tłuszcz Energia
30,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,2 g
Węglowodany
3,4 g
w tym cukry
0,4 g
Białko
9,3 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY ze ŚLEDZIA bałtyckiego marynowane 55% (Clupea harengus (A*)) lub ze ŚLEDZIA atlantyckiego 55% (Clupea
harengus (B*)), olej rzepakowy 24,7%, cebula 20%, papryka słodka, sól, kwas (kwas octowy), substancja słodząca (E 955), substancje
KONSERWUJĄCE (E 202 i E 211), aromat papryki
Sklad produktu: Śledź bałtycki (Clupea harengus membras) (A*) i Śledź atlantycki (Clupea harengus) (B*) złowione w Północno
Wschodnim Atlantyku. Obszar połowu: FAO 27. Podobszary połowów: Morze Bałtyckie llld, Kattegat, Skagerrak, Morze Norweskie,
Morze Północne

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Żurawina suszona 500 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać: SEZAM, SELER, ORZESZKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia surowca zależny od partii towaru

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurawina Suszona
Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Żurawina cięta, żurawina cała, cukier, olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi z mięsem 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, SOJĘ, MLEKO (wraz z LAKTOZĄ), ORZECHY, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM

Opis produktu: Bez substancji konserwujących. Duża zawartość farszu. Cienkie ciasto.
Pole rezerwowe 20: Pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce termicznej
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce termicznej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z mięsem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
796 kJ/ 188 Kcal
Tłuszcz
3,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,2 g
Węglowodany
27 g
- w tym cukry
1,6 g
Białko
12 g
Sól
0,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, mięso wieprzowe 38%, woda, ziemniaki, cebula, mięso wołowe 2%, olej rzepakowy, sól, pieprz, majeranek
Przygotowanie i stosowanie: W garnku: pierogi wrzucić do gorącej wody i gotować przez około 3-4 minuty do momentu wypłynięcia. Na
patelni: pierogi smażyć na rozgrzanym oleju przez około 5-6 minut na złoty kolor. W kuchence mikrofalowej: pierogi rozgrzewać w
kuchence mikrofalowej (750 W) przez około 3-4 minuty

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi ukraińskie 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, SOJĘ, ORZECHY, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM

Opis produktu: Bez substancji konserwujących. Duża zawartość farszu. Cienkie ciasto.
Pole rezerwowe 20: Pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce termicznej
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce termicznej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi ruskie
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
740 kJ/ 175 Kcal
Tłuszcz
3,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
28,3 g
- w tym cukry
1,5 g
Białko
7,6 g
Sól
0,95 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, SER TWAROGOWY 20% (zawiera MLEKO), ziemniaki 20%, cebula 10%, olej rzepakowy, sól,
pieprz
Przygotowanie i stosowanie: W garnku: pierogi wrzucić do gorącej wody i gotować przez około 3-4 minuty do momentu wypłynięcia. Na
patelni: pierogi smażyć na rozgrzanym oleju przez około 5-6 minut na złoty kolor. W kuchence mikrofalowej: pierogi rozgrzewać w
kuchence mikrofalowej (750 W) przez około 3-4 minuty

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi z kapustą i grzybami 500 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, SOJĘ, MLEKO (wraz z LAKTOZĄ), ORZECHY, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM

Opis produktu: Bez substancji konserwujących. Duża zawartość farszu. Cienkie ciasto.
Pole rezerwowe 20: Pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce termicznej
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce termicznej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z kapustą i grzybami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
747 kJ/ 178 Kcal
Tłuszcz
5,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
26,7 g
- w tym cukry
1,4 g
Białko
4,9 g
Sól
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kapusta kiszona 48% (kapusta kiszona, sól, przyprawy), mąka PSZENNA, woda, cebula, pieczarki 10%, grzyby leśne w
zmiennych proporcjach 3,6% (podgrzybek, borowik, maślak, kurka, kozak), ziemniaki, olej rzepakowy, sól, pieprz
Przygotowanie i stosowanie: W garnku: pierogi wrzucić do gorącej wody i gotować przez około 3-4 minuty do momentu wypłynięcia. Na
patelni: pierogi smażyć na rozgrzanym oleju przez około 5-6 minut na złoty kolor. W kuchence mikrofalowej: pierogi rozgrzewać w
kuchence mikrofalowej (750 W) przez około 3-4 minuty

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi z serem 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: JAJA, SOJĘ, ORZECHY, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM

Opis produktu: Bez substancji konserwujących. Duża zawartość farszu. Cienkie ciasto.
Pole rezerwowe 20: Pakowano w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce termicznej
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce termicznej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z serem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
759 kJ/ 180 Kcal
Tłuszcz
3,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,8 g
Węglowodany
28 g
- w tym cukry
6,0 g
Białko
9,3 g
Sól
0,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA , ser twarogowy 30% (zawiera MLEKO), woda, kasza manna gotowana (kasza manna z PSZENICY, woda),
cukier, olej rzepakowy, sól, aromat, pokruszona laska wanilii
Przygotowanie i stosowanie: W garnku: pierogi wrzucić do gorącej wody i gotować przez około 3-4 minuty do momentu wypłynięcia. Na
patelni: pierogi smażyć na rozgrzanym oleju przez około 5-6 minut na złoty kolor. W kuchence mikrofalowej: pierogi rozgrzewać w
kuchence mikrofalowej (750 W) przez około 3-4 minuty

Przechowywanie i stosowanie

Szubryt - Zraziki w sosie koperkowym z kopytkami 440g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zwierać: SOJĘ, DELER, GORCZYCĘ

Opis produktu: Każdy dzień jest ważny, każdy posiłek ma znaczenie. Przygotowane w 100% ze świeżych składników. Smak domowej
kuchni. Danie gotowe w kilka minut
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt garmażeryjny z wieprzowiną. Pasteryzowany
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zdejmij kartonik. Zdejmij lub nakłuj folię. Podgrzej w kuchence mikrofalowej przez około 2-4 minuty w około 600W lub
przełóż na patelnię i podgrzewaj około 4-7 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zraziki w sosie koperkowym z kopytkami
Marka: Szubryt
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1525 kJ/ 365 Kcal
Tłuszcz
6,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,6 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
5,1 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kopytka 40% (ziemniaki 66%, mąka PSZENNA 20%, JAJA 8%, mąka ziemniaczana 6%, sól) zraziki wieprzowe 32% (mięso
wieprzowe mielone, bułka tarta 15% (mąka PSZENNA, drożdże, woda, sól), cebula 6%, masa JAJOWA pasteryzowana 3,9%, sól,
przyprawy (100 g produktu otrzymano ze 123 g mięsa wieprzowego), sos z koperkiem 28% (woda, ŚMIETANKA (z MLEKA), 14,2%,
mąka PSZENNA 3,3%, skrobia, warzywa (pomidor, cebula, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka, por), przyprawy, sól, cukier,
koperek suszony 0,14%, aromaty, EKSTRAKT drożdżowy, LAKTOZA (z MLEKA), suszony koncentrat cytryny, glukoza, cukier
karmelizowany

Przechowywanie i stosowanie

Coca Cola - Napój gaz. 330 ml.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Coca-Cola

Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Coca-Cola
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze w 100 ml
Energia
180 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
Węglowodany
10,6 g
w tym cukry
10,6 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina
Pozostale informacje: 330 ml 594 kJ 139 kcal 7%*, 100 ml: 180 kJ / 42 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby
dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Butelka bezzwrotna.

Coca Cola Zero - Napój gaz. zero cukru 330 ml.

Opis Produktu
Marka standaryzowana: Coca-Cola
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: zero

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola nie posiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące. Nie
zawiera cukrów.
Marka: Coca-Cola
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Nie zawiera cukrów.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
Energia:
0,9 kJ / 0,2 kcal
Tłuszcz:
0g
w tym kwasy nasycone:0 g
Węglowodany:
0g
w tym cukry:
0g
Białko:
0g
Sól:
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, substancje słodzące: cyklaminiany, acesulfam K,
aspartam, naturalne aromaty w tym kofeina, regulator kwasowości: cytryniany sodu
Pozostale informacje: 330 ml 3,0 kJ 1 kcal 0%*, 100 ml: 0,9 kJ / 0,2 kcal, Zawiera źródło fenyloalaniny. *Referencyjna wartość spożycia
dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Informacje o dodatkach: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zero cukru, zero kalorii
Dodatkowe informacje: Butelka bezzwrotna.

Monster - Mango Loco -napój energetyczny 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Każdego roku 31 października wieczorem przyjaciele i rodziny świętują w Meksyku "Dia de Los Muertos" - Dzień
Zmarłych. Nagietki, mistycyzm i wspomnienia w połączeniu z jedzeniem i napojami mają sprowadzić dusze zmarłych, aby dołączyły do
zabawy. Mango Loco to idealne połączenie egzotycznych soków, które na pewno zwabią najbardziej oporne dusze. . Szalenie dobry smak z
odpowiednią ilością magii Monstera żeby zabawa trwała całymi dniami….
Marka standaryzowana: Monster
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Energy
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyczny z tauryną, kofeiną, L-karnityną, inozytol z dodatkiem witamin z grupy B.
Zawiera cukry i substancję słodzącą.
Marka: Monster
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią oraz osób wrażliwych na kofeinę (32 mg/100 ml). Konsumuj odpowiedzialnie.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
W 100 ml
Energia
211 kJ (49 kcal)
Węglowodany
12 g
w tym cukry
12 g
Sól
0,04 g
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) Witaminy
W 100 ml (%**)
Ryboflawina
0,70 mg (50%)
Niacyna
8,5 mg (53%)
Witamina B6
0,80 mg (57%)
Witamina B12
2,5 µg (100%)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia
W 500 ml (%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, soki owocowe odtworzone z zagęszczonych soków (15%): białe winogrono, mango, gujawa, jabłko, ananas, owoce
passiflory, morela, brzoskwinia, pomarańcza, cytryna, cukier, syrop glukozowy, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy, tauryna (0,4%),
regulatory kwasowości: cytryniany potasu, cytryniany sodu, aromaty, maltodekstryna, substancje konserwujące: sorbinian potasu,
benzoesan sodu, kofeina (0,03%), witaminy: niacyna, witamina B6, ryboflawina, witamina B12, stabilizatory: guma ksantanowa, alginian
sodu, substancja słodząca: sukraloza, L-winian L-karnityny (0,004%), chlorek sodu, inozytol (0,002%), barwnik: karoteny, oleje roślinne:
orzech kokosowy, nasiona rzepaku, skrobia modyfikowana

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: inozytol + witaminy z grupy B + l-karnityną + tauryną

FORMA KEKSÓWKA 30CM CANDY FACKELMANN Do pieczenia keksówka 30 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Wymiary: 30 x 4,5 x 7 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Forma keksówka
Marka: Zenker

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Oshee - Witamin Water dragonfruit. winogrona 555 ml

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 594 g
Opis produktu: 56%* Jod. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy. 56%* Cynk. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia. 56%* Witamina
B12. Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. *% dziennej referencyjnej wartości spożycia / 555 ml.

Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Vitamin Water

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany smaku, czerwonych winogron i dragonfruit z dodatkiem witamin, cynku i jodu.
Pasteryzowany.
Marka: Oshee
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 12 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
85 kJ/ 20 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
4,9 g
w tym cukry
4,8 g
Białko
0g
Sól
<0,01 g
Witaminy i minerały
Niacyna (B3)
1,6 mg (10 %*)
Witamina B6
0,14 mg (10 %*)
Biotyna (B7)
5 µg (10 %*)
Witamina B12
0,25 µg (10 %*)
Cynk
1 mg (10 %*)
Jod
15 µg (10 %*)
Opakowanie 555 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml. Wartość odżywcza w 278 ml (porcja)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej
236 kJ/ 56 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %), cukier, naturalne aromaty, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, zagęszczony sok z czarnej marchwi, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina B6, biotyna, witamina B12),
składniki mineralne: MLECZAN cynku, jodek potasu
Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów / bez słodzików, witaminy i minerały, 20 % dodanego soku, bez konserwantów, bez sztucznych barwników, bez
sztucznych aromatów
Dodatkowe informacje: kupuj online: www.osheeshop.eu. #oshee. www.oshee.eu.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Boczek wędzony plastry 95g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, JAJA, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), SELER, GORCZYCĘ
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce

Rozszerzona nazwa produktu: Boczek wieprzowy bez żeber, chrząstek, kości i skóry, surowy, wędzony, z dodatkiem wody, w
plastrach, pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu należy spożyć w ciągu 48 godzin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Boczek wędzony plastry 95g
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pomiędzy 2°C a 6°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1039 kJ/251 kcal
Białko
13 g
Węglowodany
2,4 g
- w tym cukry
< 0,5 g
Tłuszcz
21 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: boczek wieprzowy (91%), woda, sól, glukoza, przeciwutleniacz: askorbinian sodu; stabilizator: cytryniany sodu, BIAŁKO
wieprzowe, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Lirene - Wygładzający krem przeciwzmarszczkowy 50+ 50 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Komórkowa regeneracja + wygładzenie zmarszczek + intensywne nawilżenie. Krem stymuluje syntezę kolagenu, dzięki czemu silnie wygładza i
ujędrnia skórę twarzy, szyi i dekoltu. Za pobudzenie tych procesów odpowiadają zawarte w kremie regeneracyjne komórki młodości. Naprawiają skórę od
środka!. Krem kompleksowo pielęgnuje skórę, aktywując w niej procesy typowe dla młodej cery. Skóra staje się gładka, jędrna i zregenerowana. Krem ma
delikatną konsystencję i zapach, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Odpowiedni do pielęgnacji każdego typu cery po 50. roku
życia. Skuteczna pielęgnacja cery dojrzałej 50+. Regeneracyjne komórki młodości dla aksamitnie gładkiej i jędrnej skóry. Ujędrnienie i wygładzenie zmarszczek:
Regeneracyjne komórki młodości, pozyskiwane z brązowej makroalgi, przyspieszają syntezę nowych włókien kolagenowych, zagęszczając i intensywnie
ujędrniając skórę. Minimalizują widoczność zmarszczek i bruzd. Kompleksowa regeneracja: Olej z awokado bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe uzupełnia
ubytki lipidów naskórka, regenerując i uelastyczniając skórę. To naturalny emolient tworzący na skórze ochronną warstwę ograniczającą przesuszanie skóry.
Nawilżenie i odżywienie: Kwas hialuronowy tworzy na skórze filtr zapobiegający utracie wilgoci i chroniący ją przed czynnikami zewnętrznymi. Udowodnione
rezultaty*:. - 93% wygładzenie skóry. - 86% poprawa napięcia . - 82% intensywne nawilżenie. Bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzone w Laboratorium
Naukowym Lirene. *Test In Vivo - ocena w grupie 28 kobiet po 4 tygodniach stosowania.
Marka standaryzowana: Lirene
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Komórki Młodości

Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lirene

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Glycerin, Petrolatum, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glyceryl Stearate, Paraffinum Liquidum
(Mineral Oil), Allantoin, Sodium Hyaluronate, Undaria Pinnatifida Extract, Hydroxyacetophenone, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Cetyl
Alcohol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Glyceryl Polyacrylate, Stearic Acid, Palmitic Acid,
Methylparaben, Parfum (Fragrance), HYDROXYCITRONELLAL, Hexyl Cinnamal
Przygotowanie i stosowanie: Stosowanie: Nakładać rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie wmasować.
Krem idealny pod makijaż.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: regeneracja 50+, pielęgnacja odmładzająca

Auchan - Cytryna w siatce 1kg
Opis Produktu
Opis produktu: Odmiana: Priwofiori. Klasa: I. Kaliber: 3/4 (58-72 mm)
Informacje dot stylu zycia: Bez pozostałości pestycydów. Przebadanych 383 związków

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cytryny
Marka: Produkt marki Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok z kapusty kiszonej 500ml

Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo... z warzyw bez pozostałości pestycydów. Produkt Polski
Jednostka opisowa: ml

Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok z kapusty kiszonej
Marka: Pewno dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
53 kJ/13 kcal
Białko
1,1 g
Węglowodany
1,8 g
- w tym cukry
< 0,5 g
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Błonnik
0,1 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok z kapusty kiszonej (100%)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Wytrącanie się osadu jest naturalnym zjawiskiem

Pewni Dobrego - Zakwas z buraków 500ml
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Z warzyw bez pozostałości pestycydów
Pochodzenie: Produkt Polski

Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Wytrącanie się osadu jest zjawiskiem naturalnym
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zakwas z buraków
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
18 kJ/ 4 Kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Błonnik
0,3 g
Białko
0,5 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, BURAKI ćwikłowe 40%, sól, przyprawy

Przechowywanie i stosowanie

Princes - Tuńczyk w kawałkach w oleju słonecznikowym 170 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 214 g

Zalecenia dla alergikow: Ryba - Zawiera
Marka standaryzowana: Princes
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Obszar połowu ryb - Obszar połowu (FAO) Podano na spodzie puszki, Metoda połowu ryb - okrężnice MAURITIUS
DVS/TF/1

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tuńczyk w kawałkach w oleju słonecznikowym
Marka: Princes
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza w 100 g produktu po odsączeniu
Wartość energetyczna
751 kJ/180 kcal
Tłuszcz
9,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
<0,1 g
- w tym cukry
0,0 g
Białko
23,5 g
Sól
1,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: tuńczyk (Katsuwonus pelamis) (RYBA) (70%), olej słonecznikowy, sól

Przechowywanie i stosowanie

4Move - Active Vitamin gazowany napój o smaku grejpfruta i limonki 330 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 348 g

Opis produktu: 100%* Wit. C, 100%* Niacyna, 100%* Wit. B6, 100%* Wit. B12 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. *Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i
składników mineralnych (dla osób dorosłych) w przeliczeniu na 330 ml produktu. Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i
zdrowym trybie życia.
Marka standaryzowana: 4Move
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Active Vitamin
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasteryzowany gazowany napój o smaku grejpfruta i limonki z dodatkiem magnezu i witamin (witamina
C, niacyna, witamina B6, witamina B12). Zawiera substancje słodzące.
Marka: 4Move
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie zamrażać. Ewentualny osad jest zjawiskiem naturalnym.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
46 kJ / 11 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
2,1 g
w tym cukry
2,0 g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina C
24 mg (30%***)
Niacyna
4,8 mg (30%***)
Witamina B6
0,42 mg (30%***)
Witamina B12
0,76 µg (30%***)
Magnez
56,9 mg (15%***)
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu.
Wartość odżywcza w 330 ml (porcja)
***Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. 152 kJ / 36 kcal (2%**)
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
0 g (0%**)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20%), kwas: kwas cytrynowy, DWUTLENEK węgla, cytrynian
magnezu, naturalne aromaty, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej, naturalny aromat limonki, substancje słodzące:
aspartam, acesulfam K, witaminy: witamina C, niacyna, witamina B6, witamina B12, barwnik: karoteny, Wyprodukowany z zagęszczonego
soku owocowego (zawartość soku min. 20%)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 32% gratis, magnez +witaminy

4Move - Active Vitamin gazowany napój o smaku pomarańczowym 330 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 344 g
Opis produktu: 100%* Witamina C, 100%* Witamina D, 100%* Cynk. Witamina C, witamina D i cynk pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego. *Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
w przeliczeniu na 330 ml produktu. Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Marka standaryzowana: 4Move
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Active Vitamin
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasteryzowany gazowany napój o smaku pomarańczowym z dodatkiem witamin (witamina C, witamina
D) i cynku. Zawiera substancje słodzące.
Marka: 4Move
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie zamrażać. Ewentualny osad jest zjawiskiem naturalnym.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
42 kJ / 10 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
2,2 g
w tym cukry
2,0 g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina C
24,24 mg (30%***)
Witamina D
1,52 µg (30%***)
Cynk
1,52 mg (15%***)
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu.
Wartość odżywcza w 330 ml (porcja)
***Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. 139 kJ / 33 kcal (2%**)
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
0 g (0%**)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, soki z zagęszczonych soków owocowych: jabłkowy (18%), cytrynowy (2%), DWUTLENEK węgla, kwas: kwas
cytrynowy, aromaty, witaminy: witamina C, witamina D, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K, glukonian cynku, barwnik: karoteny,
naturalny aromat pomarańczowy, Wyprodukowany zagęszczonych soków owocowych (zawartość soków min. 20%)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 32% gratis, Witamina C + wit. D + cynk

4Move - Active Vitamin gazowany napój o smaku limonki i cytryny 330 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 346 g
Opis produktu: 100%* Wit. B6, 100%* Wit. B12, 100%* Niacyna przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 100%*
Wit. C, 100%* Cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. . *Dzienne referencyjne wartości spożycia
witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) w przeliczeniu na 330 ml produktu. Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia
i zdrowym trybie życia.
Marka standaryzowana: 4Move
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Active Vitamin
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasteryzowany gazowany napój o smaku limonki i cytryny z dodatkiem witamin (witamina C, niacyna,
witamina B6, witamina B12) i składników mineralnych (cynk, jod). Zawiera substancje słodzące.
Marka: 4Move
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie zamrażać. Ewentualny osad jest zjawiskiem naturalnym.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

Wartość odżywcza w 100 ml
42 kJ / 10 kcal
0g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0g

Węglowodany
2,1 g
w tym cukry
2,0 g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina C
24,24 mg (30%***)
Niacyna
4,85 mg (30%***)
Witamina B6
0,42 mg (30%***)
Witamina B12
0,76 µg (30%***)
Cynk
3,03 mg (30%***)
Jod
11,25 µg (7,5%***)
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu.
Wartość odżywcza w 330 ml (porcja)
***Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. 139 kJ/ 33 kcal (2%**)
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
0 g (0%**)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20%), DWUTLENEK węgla, kwas: kwas cytrynowy, naturalny armat
limonkowo cytrynowy, naturalne aromaty, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K, EKSTRAKT z żeńszenia (0,01%), glukonian
cynku, jodek potasu, barwnik karoteny, witaminy: witamina C, niacyna, witamina B6, witamina B12, Wyprodukowany z zagęszczonego
soku owocowego (zawartość soku min. 20%)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 32% gratis, witaminy + minerały

Ariel-Proszek do prania Ultra Oxi Effect 53 prania 3.25 kg.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 4311 g
Opis produktu: Proszek do prania Ariel OXI Extra Hygiene z technologią AquaPuder przenosi czystość na wyższy poziom: jego formuła
zawiera dodatkowe substancje odplamiające, zapewniając najskuteczniejszą moc piorącą Ariel i jeszcze wyższy poziom higieny.
Innowacyjna formuła AquaPuder zapewnia szybkie rozpuszczanie się proszku w kontakcie z wodą, jego błyskawiczną aktywację
i wnikanie w głąb włókien, dzięki czemu ubrania są olśniewająco i higienicznie czyste. Proszek do prania Ariel OXI Extra Hygiene jest tak
skuteczny, że usuwa nawet uporczywe, zaschnięte zabrudzenia. Unikalna technologia zapobiegająca powstawaniu osadów pomaga
przeciwdziałać gromadzeniu się resztek proszku na tkaninach. Ariel AquaPuder pierze już w temperaturze 30°C, więc jeśli chcesz, by

Twoje ubrania odzyskały olśniewającą biel, sięgnij po Ariel. Możesz bez obawy prać swoje ubrania raz za razem, ciesząc się najlepszymi
efektami czyszczenia.
Marka standaryzowana: Ariel
Jednostka opisowa: Kilograms
Podmarka: OXI Extra Hygiene
Pochodzenie: Czechy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Czechy, Zapakowano w - Czechy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ariel
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% Anionowe Środki Powierzchniowo Czynne, Związki Wybielające Na Bazie Tlenu, <5% Niejonowe Środki
Powierzchniowo Czynne, Fosfoniany, Polikarboksylany, Zeolity, Enzymy, Rozjaśniacze Optyczne, Kompozycje Zapachowe, Hexyl
Cinnamal

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Doskonałe usuwanie plam już w 1. praniu, Moc piorąca OXI usuwa nawet uporczywe, zaschnięte zabrudzenia, Zawiera substancje
odplamiające i lepiej się pieni, aby dokładniej czyścić ubrania, Z unikalną technologią AquaPuder, która zapobiega powstawaniu osadów
z proszku dzięki jego szybkiemu rozpuszczaniu, Proszek do prania, który przywraca tkaninom biel, Doskonałe pranie białych tkanin już
w temperaturze 30°C, Sprawia, że ubrania wyglądają olśniewająco czysto i pachną świeżością

Bakuś - Puszysty serek truskawkowy 90 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 102 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Bakuś posiada Formułę Zrównoważonego Rozwoju+, która zawiera składniki:. - Wapń i witaminę D potrzebne do
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, - Witaminy B6 i B12 pomagające w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
(takich jak koncentracja, uczenie się, zapamiętywanie oraz myślenie). - Witaminy B6 i B12 w Nowej Formule+ dodatkowo pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zrównoważona i różnorodna dieta stanowi element zdrowego stylu życia.
Marka standaryzowana: Bakoma

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bakuś
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek truskawkowy napowietrzany z dodatkiem wapnia, witamin D, B6, B12.
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od +2 °C do +6 °C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
456 kJ / 108 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy nasycone
2,4 g
Węglowodany
12,3 g
w tym cukry
11,8 g
Białko
5,8 g
Sól
0,10 g
Witamina B6
0,28 mg
Witamina D
0,85 µg
Witamina B12
0,80 µg
Wapń
136 mg
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) % RWS* w 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWAROŻEK odtłuszczony z MLEKA pasteryzowanego, ŚMIETANKA, cukier, truskawki 3,3 %, BIAŁKA MLEKA,
żelatyna wieprzowa, koncentrat soku z BURAKA, aromat, wapń, witaminy: D, B6, B12

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: formuła zrównoważonego rozwoju+ - wapń + wit. D, wit. B6 + B12, odporność, firma polska

Bakoma- Bakuś serek puszysty czekoladowy. 90 g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 100 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Bakuś posiada Formułę Zrównoważonego Rozwoju+, która zawiera składniki: wapń i witaminę D potrzebne do
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, Witaminy B6 i B12 pomagające w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
(takich jak koncentracja, uczenie się, zapamiętywanie oraz myślenie), Witaminy B6 i B12 w Nowej Formule+ dodatkowo pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zrównoważona i różnorodna dieta stanowi element zdrowego stylu życia.
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bakuś
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek o smaku czekoladowym z dodatkiem wapnia, witamin D, B6, B12.
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
466 kJ / 111 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy nasycone
2,4 g
Węglowodany
12,9 g
w tym cukry
12,5 g
Białko
5,8 g
Sól
0,10 g
Witamina B6
0,24 mg
Witamina D
0,85 µg
Witamina B12
0,43 µg
Wapń
136 mg
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) % RWS* w 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWAROŻEK odtłuszczony z MLEKA pasteryzowanego, ŚMIETANKA, wsad o smaku czekoladowym (cukier, KAKAO o
obniżonej zawartości tłuszczu 1%, skrobia kukurydziana modyfikowana, czekolada w proszku 0,03%, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; aromat, wapń, witaminy: B6, D, B12), cukier, BIAŁKA MLEKA, żelatyna wieprzowa

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: odporność, Formuła Zrównoważonego Rozwoju+ - wapń + wit. D, wit. B6 + B12

Bakoma - Bakuś serek biszkoptowy 90g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 98 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Bakuś posiada Formułę Zrównoważonego Rozwoju+, która zawiera składniki: wapń i witaminę D potrzebne do
prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, Witaminy B6 i B12 pomagające w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
(takich jak koncentracja, uczenie się, zapamiętywanie oraz myślenie), Witaminy B6 i B12 w Nowej Formule+ dodatkowo pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zrównoważona i różnorodna dieta stanowi element zdrowego stylu życia.
Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bakuś
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek biszkoptowy z dodatkiem wapnia, witamin D, B6, B12.
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
466 kJ / 111 kcal
Tłuszcz
4,0 g
w tym kwasy nasycone
2,4 g
Węglowodany
12,9 g
w tym cukry
12,5 g
Białko
5,8 g
Sól
0,10 g
Witamina B6
0,24 mg
Witamina D
0,85 µg
Witamina B12
0,43 µg
Wapń
136 mg
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) % RWS* w 100 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: TWAROŻEK odtłuszczony z MLEKA pasteryzowanego, ŚMIETANKA, wsad biszkoptowy (cukier, biszkopty 1%: mąka
PSZENNA, cukier, JAJA, skrobia, tłuszcz rzepakowy, sól, barwnik: kurkumina; skrobia modyfikowana kukurydziana, substancja
zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, wapń, witaminy: B6, D, B12), cukier, BIAŁKA MLEKA,
żelatyna wieprzowa

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: odporność, Formuła Zrównoważonego Rozwoju+ - wapń + wit. D, wit. B6 + B12

Jana - Twaróg solankowy z czosnkiem 275 g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Pakowany w atmosferze ochronnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowane w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg solankowy z czosnkiem
Marka: Jana
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
478 kJ/ 114 kcal
Tłuszcz
3,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,2 g
Węglowodany
3,5 g
- w tym cukry
3,5 g
Białko
17 g
Sól
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól (1,5%), czosnek suszony (0,8%), kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ (zawiera LAKTOZĘ
z MLEKA)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Rękaw do pieczenia 3 m. 30 cm szeroki
Opis Produktu
Opis produktu: Pozwala na przygotowanie zdrowych, niskokalorycznych potraw bez dodatku tłuszczu. Potrawy po upieczeniu są soczyste, aromatyczne oraz
zachowują witaminy i mikroelementy. Rękaw chroni również przed zabrudzeniem piekarnika i niepożądanymi zapachami w domu.

Przygotowanie: Odciąć rękaw na długość potrawy, dodając z dwóch stron po ok. 10cm. Umieścić w nim potrawę wraz z dodatkami i
zamknąć klipsami żaroodpornymi. Nakłuć w 2-3 miejscach. Tak przygotowana potrawę włożyć do nie nagrzanego piekarnika. Aby potrawa
była bardziej chrupiąca można otworzyć rękaw przed końcem pieczenia. Podczas pieczenia folia nie powinna dotykać ścianek piekarnika.
Używając do pieczenia nie należy przekraczać temperatury 200C.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rękaw do pieczenia 3m
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Gillette - Fusion Proglide Power wkłady do maszynki 4 sztuki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 41 g
Opis produktu: Ostrza do maszynki do golenia dla mężczyzn Gillette ProGlide Power są ustawione blisko siebie, dzięki czemu maszynka zapewnia niezwykły
komfort, a precyzyjny trymer z tyłu umożliwia dokładne golenie. Jedno ostrze wymienne wystarcza na miesiąc golenia.

Marka standaryzowana: Gillette
Podmarka: ProGlide Power
Pochodzenie: Niemcy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy, Zapakowano w - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Gillette

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, Silica, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl HYDROXYHYDROCINNAMATE, Tris(Di-TButyl)Phosphite, BHT

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Łatwo usuwa praktycznie każdy włos, 5 ostrzy zmniejszających tarcie zapewnia dokładne golenie i długotrwałe uczucie gładkości,
Większy komfort dzięki nawilżeniu skóry przed kontaktem z ostrzami i po nim, Precyzyjny trymer doskonale przycina i stylizuje zarost
w trudniej dostępnych miejscach, Każde opakowanie wystarcza nawet na 4 miesięcy golenia, Ostrza wymienne pasują do rączek maszynek
do golenia ProGlide, ProShield i Fusion

Barilla - Makaron z semoliny z pszenicy durum 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 532 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Barilla
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Collezione
Pochodzenie: Kraj produkcji został oznaczony literą w nawiasie, zamieszczoną obok daty: (A) Włochy.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Makaron z semoliny z pszenicy durum
Marka: Barilla
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnie wartości odżywcze 100 g:
Wartość energetyczna kJ
1521
Wartość energetyczna kcal
359
Tłuszcz g
2,0
W tym kwasy tłuszczowe nasycone g
0,5
Węglowodany g
71,2
W tym cukry g
3,5
Błonnik g
3,0
Białko g
12,5
Sól g
0,013
**RI = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 42 g*
*42 g = przykładowy rozmiar porcji. Opakowanie zawiera około 12 porcji.
639

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SEMOLINA z PSZENICY durum, woda
Przygotowanie i stosowanie: Czas gotowania 20 min. W piekarniku.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Marca N°1 in Italia*, *Nr 1 we Włoszech pod względem wielkości sprzedaży

Żurek Aliny - Żur Aliny w szklanej butelce 500 ml
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Naturalny i bez konserwantów
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Przechowywać w temp. Od 0C do 15C
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Do 1,5l wrzącej wody lub wywaru z grzybów , boczku wlać 0,5l zakwasu, gotować 1,5 min mieszając. Posolić, zabielić
śmietaną. Podawać z jajkiem, kiełbasą, okrasić słoninką. Smacznego!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zakwas na żur
Marka: Żurek Aliny
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
204 kJ/48 kcal
Bialko g
1,1 g
Weglowodany g
10,2 g
W tym cukry g
0,2 g
Tluszcz g
0,2 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g0,05 g
Blonnik g
0,64 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, mąka ŻYTNIA, mąka PSZENNA, płatki OWSIANE, czosnek.

Przechowywanie i stosowanie

Aakerman - Małże wędzone w oleju rzepakowym 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 332 g

Logotypy stron trzecich cd: MSC - Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, www.msc.org/pl, MSC-C-50922
Zalecenia dla alergikow: Skorupiaki - Może zawierać, Mięczaki - Zawiera
Marka standaryzowana: Aakerman
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Danii
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Małże wędzone w oleju rzepakowym. Produkt sterylizowany.
Marka: Aakerman
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +25°C. Po otwarciu - przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej
niż 3 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu po odsączeniu:
Energia
959 kJ/229 kcal
Tłuszcz
13,0 g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe1,1 g
Węglowodany
4,1 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
24,0 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 60% gotowane wędzone MAŁŻE (Mytilus edulis), olej rzepakowy

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Ze zrównoważonych połowów posiadających certyfikat MSC. www.msc.org/pl.

Palmolive - Żel pod prysznic 3w1 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Poczuj przypływ energii i połączenie z naturą dzięki Palmolive Men Refreshing 3w1 z olejkiem eukaliptusowym i
ekstraktem z soli morskiej.
Marka standaryzowana: Palmolive
Jednostka opisowa: ml PUMP

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Palmolive
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Parfum, Lauryl Hydroxysultaine, Sodium Salicylate,
Sodium Benzoate, Glycol Distearate, Glycerin, Citric Acid, Polyquaternium-7, Tetrasodium EDTA, Maris Sal, PEG-150 Pentaerythrityl
Tetrastearate, Laureth-4, PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, ALPHAISOMETHYL Ionone, Limonene, Linalool, CI 17200, CI 42090.
Przygotowanie i stosowanie: -,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 95% biodegradowalna formuła, Składniki pozyskiwane w odpowiedzialny sposób**, Z dodatkiem w 100% naturalnych olejków
eterycznych, Produkcja w fabrykach z certyfikatem True Zero Waste, Butelka nadająca się do recyklingu.Formuła łagodna dla skóry,
Testowany dermatologicznie, * Woda i składniki pochodzenia naturalnego przetworzone w ograniczonym zakresie.** więcej informacji na:
www.colgatepalmolive.com/committed-to-responsible-sourcing
Dodatkowe informacje: Połącz się znów z naturą i poczuj orzeźwienie za każdym razem, gdy bierzesz prysznic z żelem Palmolive Men
Refreshing 3w1. Inspirowany naturą, zawiera w 100% naturalne olejki eteryczne, olejek eukaliptusowy i ekstrakt z soli morskiej. Nadaje się
do mycia zarówno ciała, twarzy, jak i włosów - dzięki czemu nie musisz używać kilku produktów pod prysznicem. Żel pod prysznic
Palmolive MEN Refreshing to:. - orzeźwienie. - dodatek w 100% naturalnego olejku eterycznego z eukaliptusa oraz ekstraktu z soli
morskiej, - produkt 3w1 do ciała, twarzy i włosów, - dbanie o naturalne pH skóry, - produkt testowany dermatologicznie, . - formuła
łagodna dla skóry. . Jako marka Palmolive jesteśmy zaangażowani w pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju, dlatego nasz orzeźwiający i
odświeżający żel pod prysznic Palmolive MEN Refreshing 3w1:. - zawiera w swoim składzie 95% składników pochodzenia naturalnego*, formuła produktu jest w 95% biodegradowalna i nie zawiera mikroplastików, - odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i usług**, produkcja odbywa się w fabrykach z certyfikatem True Zero Waste (obiektach które ograniczają zużycie wody i energii), - butelka nadająca

się do recyklingu. Teraz przy każdym prysznicu z Palmolive Men Refreshing 3w1 nie tylko poczujesz orzeźwienie, ale też zrobisz coś dla
planety. . Odrobina natury, aby poczuć się w pełni sobą. . * Woda i składniki pochodzenia naturalnego przetworzone w ograniczonym
zakresie. ** więcej informacji na: www.colgatepalmolive.com/committed-to-responsible-sourcing.

Auchan - Szpinak rozdrobniony 450g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnia lata w twojej kuchni! Produkt głęboko mrożony
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożyci po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Zawartość torebki(bez rozmrażania) wsypać do garnka lub patelni, z niewielką ilością wody. Dusić pod przykryciem
około 10 minut mieszając od czasu do czasu. Przyprawić do smaku według uznania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szpinak rozdrobniony, brykiet
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Nie zamrażać ponownie, chronić przed rozmrożeniem. Przechowywanie: -6C: 1 tydzień,-12C: 1 miesiąc, -18C: do daty
podanej na opakowaniu
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
108 kJ
Wartosc energetyczna kcal
26 kcal
Bialko g
3,1 g
Weglowodany g
0,5 g
W tym cukry g
0,3 g
Tluszcz g
0,8 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g0,1 g
Blonnik g
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: szpinak 100%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Brokuły mrożone 450g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać SELER.

Opis produktu: Produkt głęoko mrożony.
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zawartość torebki(bez rozmrażania) wsypać na niewielką ilość rozgrzanego tłuszczu. Smażyć około 15 minut pod
przykryciem do miękkości warzyw. Przyprawić do smaku. 2 Zawartość torebki(bez rozmrażania) wsypać do wrzącej, posolonej wody.
Gotować około 5 minut.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Różyczki brokuła
Marka: Auchan
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. W temperaturze (-6C) - tydzień, w temperaturze(-12C) - 1
miesiąc. W temperaturze (-18C) do daty podanej na opakowaniu
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
120 kJ
Wartosc energetyczna kcal
29 kcal
Bialko g
0,4 g
Weglowodany g
2,4 g
W tym cukry g
0,4 g
Tluszcz g
0,4 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g0,05 g
Sol g
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: brokuły(100%).

Przechowywanie i stosowanie

Milka Alpejska - Pianka o smaku waniliowym 330g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 391 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać,
SOJA - Zawiera, PSZENICA - Może zawierać
Opis produktu: Niezwykle delikatna pianka z alpejskiego mleka oblana najdelikatniejszą w smaku czekoladą Milka.
Marka standaryzowana: Milka
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pianka o smaku waniliowym z mleka alpejskiego, oblana czekoladą mleczną (24 %) z mleka alpejskiego.
Marka: Milka
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
1793 kJ / 429 kcal
Tłuszcz
22 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
11 g
Węglowodany
54 g
w tym cukry
44 g
Błonnik
1,8 g
Białko
3,4 g
Sól
0,13 g
11 g = 1 pralinka. Opakowanie zawiera 30 pralinek.
Wartość odżywcza 11 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 197 kJ / 47 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, odtworzone odtłuszczone MLEKO, syrop glukozowy, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), miazga KAKAOWA,
odtłuszczone MLEKO w proszku, glukoza, substancja utrzymująca wilgoć (E 420), tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz MLECZNY,
SERWATKA w proszku (z MLEKA), BIAŁKO JAJA w proszku, substancja żelująca (agar), regulator kwasowości (kwas cytrynowy),
emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E 476), substancja stabilizująca (inwertaza), aromaty, substancja KONSERWUJĄCA (E 202)

Przechowywanie i stosowanie

Milka Alpejska - Pianka o smaku śmietankowym 330g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 375 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać,
SOJA - Zawiera, PSZENICA - Może zawierać
Opis produktu: Odkryj radość z jedzenia Alpejskiego Mleczka! Tak, jak nie znajdziesz dwóch takich samych łaciatych krów, tak w
opakowaniu Alpejskiego Mleczka Happy Cows nie trafisz na dwie identycznie łaciate kostki! Puszysta pianka o smaku śmietankowym
oblana najdelikatniejszą w smaku czekoladą Milka w białe łaty to pyszna zabawa dla całej rodziny!.
Marka standaryzowana: Milka
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Alpejskie Mleczko

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pianka o smaku śmietankowym z mleka alpejskiego, oblana czekoladą mleczną (14 %) z mleka alpejskiego,
dekorowana białą czekoladą (10 %).
Marka: Milka
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
1792 kJ / 428 kcal
Tłuszcz
21 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
10 g
Węglowodany
55 g
w tym cukry
46 g
Błonnik
1,2 g
Białko
3,1 g
Sól
0,15 g
11 g = 1 pralinka. Opakowanie zawiera 30 pralinek.
Wartość odżywcza 11 g
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 197 kJ / 47 kcal

Zdrowie i styl życia

Skladniki: cukier, odtworzone odtłuszczone MLEKO, syrop glukozowy, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), miazga KAKAOWA,
tłuszcz KAKAOWY, odtłuszczone MLEKO w proszku, glukoza, substancja utrzymująca wilgoć (E 420), tłuszcz MLECZNY,
SERWATKA w proszku (z MLEKA), BIAŁKO JAJA w proszku, substancja żelującą (agar), regulator kwasowości (kwas cytrynowy),
emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E 476), aromaty, stabilizator (inwertaza), substancja KONSERWUJĄCA (E 202)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Buraki gotowane całe 500g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie obecnego sodu

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Buraki gotowane całe. Produkt pasteryzowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1'C do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
176 kJ/ 42 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
9,5 g
- w tym cukry
6,5 g
Białko
1,8 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: BURAK ćwikłowy 100%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Buraki tarte 500g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Buraczki gotowane

Marka: Produkt marki Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie obecnego sodu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1'C do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
176 kJ/ 42 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
9,5 g
- w tym cukry
6,5 g
Białko
1,8 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: BURAK ćwikłowy 100%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Marchew z groszkiem 500g
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Produkt pasteryzowany

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Opakowanie marchewki z groszkiem zalać 200 ml wody, dodać po łyżce cukru, soku z cytryny, masła oraz szczyptę soli i
gotować ok. 3 min. Zagęścić zasmażką z kopiastej łyżki mąki. Polecamy jako przystawkę do dań mięsnych lub oddzielne danie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marchewka z groszkiem
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 1 C do +6C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
162 kJ/ 38 Kcal
Tłuszcz
0,22 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,5 g
Węglowodany
9,53 g
- w tym cukry
2g
Białko
1,57 g
Sól
0,18 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Marchewka - 90%, groszek - 10%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Marker permanentny 4 kolory
Opis Produktu
Opis produktu: Zestaw markerów w 4 kolorach: czarny, niebieski, czerwony, zielony. Grubość pisania M (1-3 mm)

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marker permanentny do każdej powierzchni, stożkowa końcówka, średnia grubość pisania
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Czarny, niebieski, czerwony. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 działa drażniąco na oczy.
P219 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie
wzbronione. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zielony EUH208 Zawiera Solvent Blue 4(6786-83-0). Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznych. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki. P219 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać w punkcie zbiórki
odpadów niebezpiecznych lub specjalnych

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 4 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Pantene Pro-V - Szampon do włosów Intensywna Regeneracja 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 456 g

Opis produktu: SZAMPON PANTENE INTENSIVE REPAIR WZBOGACONY SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI PRO-V. Delikatnie
myje kosmyki, odżywiając je dzięki aktywnym składnikom odżywczym Pro-V wzmacniającym* włosy od wewnątrz. Natychmiast
niweluje oznaki zniszczenia, sprawiając, że włosy znów stają się gładkie i lśniące. Szampon do włosów Pantene Intensive Repair:. •
wzmacnia włosy, aby były odporniejsze na zniszczenia związane z modelowaniem; • pomaga zapobiegać rozdwajaniu się końcówek; •
nadaje włosom zdrowy połysk i gładkość. *odporność na uszkodzenia spowodowane stylizacją, w porównaniu z szamponem bez
właściwości odżywczych.
Marka standaryzowana: Pantene
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Rumunia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Rumunia, Zapakowano w - Rumunia

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pantene
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Citrate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Xylenesulfonate, Stearyl Alcohol, Sodium
Chloride, Cetyl Alcohol, Parfum, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium Salicylate, Polyquaternium-6, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Sodium Hydroxide, Trihydroxystearin, Tetrasodium EDTA, Panthenol, Panthenyl Ethyl Ether, Hexyl Cinnamal, Histidine
Przygotowanie i stosowanie: Nanieś na wilgotne włosy i masuj do powstania piany. Spłucz. Aby uzyskać najlepszy efekt, stosuj w
połączeniu z odżywką i kuracjami z linii Intensive Repair.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Szampon Pantene Intensive Repair niweluje oznaki zniszczenia już po pierwszym użyciu, sprawiając, że włosy wyglądają zdrowiej
(w porównaniu z szamponem bez właściwości odżywczych), WYJĄTKOWA FORMUŁA: pielęgnuje kosmyki dzięki aktywnym
składnikom odżywczym Pro-V wzmacniającym włosy od wewnątrz, Wzmacnia włosy, aby były odporniejsze na zniszczenia związane z
modelowaniem, zapobiega rozdwajaniu się końcówek oraz nadaje kosmykom zdrowy połysk i gładkość, RODZAJ WŁOSÓW: to szampon
Pantene do włosów słabych i zniszczonych, KOSMETYK DOBRY DLA CIEBIE I DLA PLANETY: 0% silikonów, 0% olejów
mineralnych i 0% substancji barwiących, Kosmetyk do włosów Pantene przetestowany przez Swiss Vitamin Institute

Oshee -Lime Mint napój 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 806 g
Opis produktu: Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku limetkowo-miętowym z dodatkiem witamin, potasu oraz
aminokwasów. Zawiera cukier i substancje słodzące.
Marka: Oshee
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Napój izotoniczny niegazowany o smaku limetkowo-miętowym z dodatkiem witamin, potasu oraz
aminokwasów.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Spożyć bezpośrednio
po otwarciu.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
98 kJ/23 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
5,4 g
w tym cukry
3,9 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,12 g
Witaminy i minerały
Niacyna
1,2 mg (7,5%*)
Witamina E
0,9 mg (7,5%*)
Kwas pantotenowy
0,45 mg (7,5%*)
Witamina B6
0,105 mg (7,5%*)
Biotyna
3,75 µg (7,5%*)
Potas
40 mg (2%*)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej750 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: cytryniany sodu, aromaty, substancje
konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, hydrolizat kolagenowy, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej,
barwniki: E102-tartrazyna-może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci, E133, aminokwasy: L-leucyna (20
mg/100 ml); L-izoleucyna (10 mg/100 ml); L-walina (10 mg/100 ml), substancje słodzące: aspartam i acesulfam K, substancje wzbogacające:
witaminy (niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6 oraz biotyna), cytrynian potasu
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Informacje o dodatkach: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Podążaj za marzeniami. www.oshee.eu. #oshee.

Monster - Gazowany napój energetyzujący 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 550 g
Opis produktu: Porwij się na puszkę Monster Energy, najbardziej ekstremalnego napoju energetyzującego na całej planecie. Dzięki
idealnemu połączeniu odpowiednich składników w odpowiednich proporcjach zrobisz to, co masz do zrobienia - tak działa tylko Monster.
Monster ma intensywny, ale łagodny smak. Sportowcy, muzycy, anarchiści, studenci, globtroterzy, metalowcy, gamersi, hipsterzy i
bikerzy kochają go - Ty też go pokochasz.
Marka standaryzowana: Monster
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Energy
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyzujący z tauryną, L-karnityną, kofeiną, żeń-szeniem. Z dodatkiem witamin z
grupy B.
Marka: Monster
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią oraz osób wrażliwych na kofeinę (32 mg/100 ml). Konsumuj odpowiedzialnie.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartości odżywcze
Na 100 ml
Energia
201 kJ/ (47 kcal)
Węglowodany
12 g
w tym cukry
11 g
Sól
0,19 g
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) Witaminy
Na 100 ml (%**)
Ryboflawina
0,7 mg (50%)
Niacyna
8,5 mg (53%)
Witamina B6
0,8 mg (57%)
Witamina B12
2,5 µg (100%)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia (dla osób dorosłych)
W 500 ml (%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, syrop glukozowy, kwas: kwas cytrynowy, aromaty naturalne, dwutlenek węgla, tauryna (0,4%), regulator
kwasowości: cytryniany sodu, wyciąg z korzenia żeń-szenia (0,08%), L-winian L-karnityny (0,04%), kofeina (0,03%), substancje
konserwujące: kwas sorbowy, kwas benzoesowy, barwnik: antocyjany, witaminy: niacyna, witamina B6, ryboflawina, witamina B12,
chlorek sodu, D-glukuronolakton, wyciąg z nasion guarany, inozytol

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: L-karnityna + tauryna + żeń-szeń + witaminy z grupy B
Informacje dot stylu zycia cd: Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób obciążonych wzmożonym
wysiłkiem umysłowym i fizycznym.

Putka - Bułka wrocławska krojona 300 g
Opis Produktu
Opis produktu: Tradycyjna, osełkowa bułka z mąki pszennej, krojona i pakowana.
Informacje dot stylu zycia: Źródło białka. Produkt bez laktozy.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Bułka wrocławska krojona
Marka: Putka
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1120kJ/267 kcal
Tłuszcz
3,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,3 g
Węglowodany
49 g
- w tym cukry
3,4 g
Błonnik
2,4 g
Białko
8,4 g
Sól
1,4 g
Informacja dla diabetyków
w 100 g
wymiennik węglowodanowy (WW)
4,9 g
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) 0,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier

Przechowywanie i stosowanie

Bakalland - Śliwki suszone bez pestek 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 206 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać,
ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Czy wiesz, że... - Największy wkład w promocję śliwek mieli Europejczycy - to właśnie dzięki nim specjalne gatunki
nadające się do suszenia dotarły za ocean, skąd pochodzą najsmaczniejsze owoce. - Odpowiednie nasłonecznienie oraz długi i ciepły okres
wegetacji panujący u wybrzeży obu Ameryk sprawia, że śliwki zachowują swoją naturalną słodycz i nasyconą, charakterystyczną barwęnawet po wysuszeniu. - Sposób drylowania śliwki odgrywa bardzo istotną rolę w zachowaniu jakości i soczystości suszonych owoców. W
owocach wysokiej jakości pestka usuwana jest wyłącznie poprzez jedno nakłucie, co pozwala zachować cenny miąższ, jędrność śliwki i
pełnię wartości odżywczych.
Marka standaryzowana: Bakalland

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śliwki suszone bez pestek.
Marka: Bakalland
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło błonnika pokarmowego.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: Śliwki są drylowane maszynowo i pomimo dołożenia z naszej strony wszelkich starań, mogą
sporadycznie zawierać pestki bądź ich fragmenty.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
1036 kJ/245 kcal
Tłuszcz
0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
54 g
w tym cukry
36 g
Błonnik
8,2 g
Białko
2,3 g
Sól
0,02 g
Opakowanie zawiera ok. 6 sugerowanych porcji produktu po 35 g.
Wartość odżywcza produktu w porcji 35 g
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 363 kJ/86 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: śliwki suszone bez pestek, substancja KONSERWUJĄCA: sorbinian potasu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło błonnika pokarmowego

Drożdże Babuni - Drożdże piekarskie prasowane 2 x 42 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 88 g

Marka standaryzowana: Unbranded
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 10

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Drożdże piekarskie prasowane
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +1°C +10°C.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Masa netto: 1,008 kg (12 x 84 g) w momencie pakowania

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: odkryj smak domowych wypieków

Desperados Virgin -Piwo bezalkoholowe0% 3x0.4l but.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera
Marka standaryzowana: Desperados
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Piwo bezalkoholowe, aromatyzowane, pasteryzowane, alk. 0,0 % obj.
Marka: Desperados
Przechowywanie: Mętność i osad są naturalnymi cechami produktu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna:

Wartość odżywcza w 100 ml:
137 kJ / 32 kcal

tłuszcz:

<0,6 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0 g
węglowodany
7,8 g
w tym cukry:
4g
białko:
<0,5 g
sól:
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, słód JĘCZMIENNY, cukier, syrop glukozowy, KUKURYDZA, EKSTRAKT z chmielu, naturalny aromat, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy)
Pozostale informacje: 3 x 400 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Więcej informacji na desperados.com. Butelka bezzwrotna.

Urbanek - Pieczarki marynowane 290g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 500 g
Zalecenia dla alergikow: Gorczyca - Zawiera, Dwutlenek siarki / siarczyny - Zawiera
Marka standaryzowana: Urbanek
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczarki marynowane. Produkt pasteryzowany.
Marka: Urbanek
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
149 kJ / 35 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g

Węglowodany
- w tym cukry
Białko
Sól

3,8 g
2,1 g
3,0 g
0,91 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pieczarki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, marchew, mieszanka przypraw (zawiera GORCZYCĘ), przeciwutleniacz pirosiarczyn sodu (zawiera SIARCZYNY)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Poznaj Dobrą Żywność

Schulstad - Croissanty maślane 480g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 502 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, JAJA - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera,
ORZECHY - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Schulstad
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Belgii.
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Belgia
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Rozmrażać produkt przez 10-15 minut. Ułożyć ciastka na blasze zachowując 3-4 cm odstępu. Piec w
uprzednio nagrzanym piekarniku w temperaturze 180 °C (piec konwekcyjny) przez 21 minut. Przed podaniem ostudzić. Upieczony
produkt należy spożyć w ciągu 12 godzin. Od postaci rozmrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Croissant maślany. Produkt głęboko mrożony, gotowy do wypieku.
Marka: Schulstad
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze -18 °C bądź niższej. Nie zamrażać ponownie rozmrożonego produktu.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza 100 g

Wartość energetyczna
1334 kJ
Wartość energetyczna
319 kcal
Tłuszcz
14 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,9 g
Węglowodany
41 g
w tym cukry
6,7 g
Białko
6,9 g
Sól
0,95 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, MASŁO 15,8 % [MLEKO], cukier, drożdże, sól, GLUTEN PSZENNY, środki do przetwarzania mąki
(polepszacze): E 300, amylaza, ksylanaza, JAJA

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio pomidory całe 400g.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w niemetalowym opakowaniu w lodówce do 72 godzin

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne pomidory całe bez skórki w soku pomidorowym. Produkt pasteryzowany
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać skórki lub ich fragmenty
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
121 kJ/ 29 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
4,6 g

Węglowodany

4,6 g

- w tym cukry
Białko
Sól

1,3 g
1,2 g
0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomidory* 60%, sok pomidorowy* 39,9%, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
Sklad produktu: *Składniki ekologiczne

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio pomidory krojone bez skórki 400g.
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt może zawierać skórki lub ich fragmenty

Rozszerzona nazwa produktu: Ekologiczne pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w niemetalowym opakowaniu w lodówce do 72 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pomidory krojone bez skórki BIO
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
121 kJ/ 29 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
4,6 g
- w tym cukry
4,6 g
Błonnik
1,3 g
Białko
1,2 g

Sól

0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pomidory* 60%, sok pomidorowy* 39,9%, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
Sklad produktu: *Składniki ekologiczne

Przechowywanie i stosowanie

Sammontana - Tort lodowy 1.2 l
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkty może zawierać: JAJA, ORZESZKI ZIEMNE, inne ORZECHY

Opis produktu: Lody kakaowe i o smaku wanilii, nadziewane kakao, udekorowane kruszonką z czekolady, chrupiących migdałów i
ciasteczek. Doskonała alternatywa dla tradycyjnych tortów
Uzytkowanie i przechowywanie: Najlepiej spożyć w ciągu 1 miesiąca od zakupu. Najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk na
opakowaniu
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody kakaowe i o smaku wanilii, nadziewane kakao (13%), udekorowane kruszonką z czekolady,
chrupiących migdałów i ciasteczek
Marka: Sammontana
Przechowywanie: Produkt przechowywać w zamrażarce w temperaturze (-18°C)
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
879 kJ/ 210 Kcal
Tłuszcz
9,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,2 g
Węglowodany
28 g
- w tym cukry
25 g
Białko
3g
Sól
0,19 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone odtworzone – odtłuszczona SERWATKA częściowo odtłuszczona - cukier – syrop glukozowy – olej
KOKOSOWY - KAKAO (1,5%) – posypka czekoladowa(1,5%)(cukier, miazga KAKAOWA, emulgator: LECYTYNY SOJOWE, aromat) dekstroza – kawałki ciasteczek (1,3%)(mąka PSZENNA, cukier, olej KOKOSOWY, syrop glukozowo-fruktozowy, substancja
spulchniająca: węglan sodu) – chrupiące ziarna MIGDAŁÓW (0,6%)(cukier, MIGDAŁY 37%) - E=emulgatory: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych - stabilizatory: alginian sodu, mączka z nasion chleba świętojańskiego – substancja żelująca: pektyny - aromat

Przechowywanie i stosowanie

Apetina - Serek kremowy z jogurtem typu islandzkiego Skyr 125g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Opis produktu: Niezrównane na pieczywie i w potrawach na gorąco. Jesteś zabiegany. Spróbuj serka Apetina, z którym smacznie i szybko
przygotujesz coś naprawdę dobrego. Idealny do kanapek. Świetny do sosów. Świetny do makaronów.
Marka standaryzowana: Apetina
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Danii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek kremowy z jogurtem typu islandzkiego Skyr.
Marka: Apetina
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2-+8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu jednego tygodnia.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
578 kJ/139 kcal
Tłuszcz
9,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
Węglowodany
3,6 g
w tym cukry
3,6 g
Białko
10 g

Sól

0,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MAŚLANKA (z MLEKA), Skyr (MLEKO odtłuszczone, kultury bakterii kwasu MLEKOWEGO, enzym koagulujący:
podpuszczka mikrobiologiczna), ŚMIETANKA (z MLEKA), koncentrat BIAŁKA MLEKA, sól, kultury bakterii kwasu MLEKOWEGO

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalne składniki

Durex - Play 2w1 nawilżający żel intymny i do masażu 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 229 g
Opis produktu: Zmysłowy Durex Play 2w1 nawilżający żel intymny i do masażu, wzbogacony ekstraktem z uwodzicielskich kwiatów
Ylang Ylang ma delikatny zapach, a jego pobudzająca formuła działa aromaterapeutycznie. Żel jest tak delikatny i jedwabiście gładki, że
może być stosowany na całym ciele, również w okolicach intymnych. Jest rozpuszczalny w wodzie, łatwy do zmycia i nie zostawia plam.
Zmysłowy Żel Durex Play 2w1 zmniejsza suchość pochwy i uczucie dyskomfortu w miejscach intymnych oraz pomaga uwolnić się od
stresu. Zmysłowy Żel Durex Play 2w1 jest doskonały do seksu penetracyjnego, analnego oraz oralnego. . Może być stosowany wraz z
każdą prezerwatywą Durex. Zgodnie z legislacją Unii Europejskiej w ramach dyrektywy 93/42/EEC niniejszy produkt jest certyfikowany
przez SGS (CE 0120) jako wyrób medyczny z wyłącznym wskazaniem do stosowania w przypadku suchości pochwy i dyskomfortu
intymnego. Inne niemedyczne zastosowania przypisane temu produktowi nie są objęte certyfikatem CE, a użytkownicy powinni być
świadomi, że dla takich zastosowań skuteczności produktu i/lub jego bezpieczeństwo stosowania nie zostało ocenione przez SGS. Więcej
informacji na www.durex.pl.
Marka standaryzowana: Durex
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Play

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sensual Moisturizing Intimate and Massage Gel with Seductive Ylang Ylang
Marka: Durex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Lubrykanty Durex Play mogą zmniejszyć ruchliwość plemników, więc jeśli starasz się o poczęcie,
przed użyciem produktu skonsultuj się z lekarzem. . UWAGA: Unikać kontaktu żelu z oczami. Jeśli w wyniku stosowania żelu wystąpiło
podrażnienie, należy zaprzestać dalszego używania żelu. Jeśli problem nie ustępuje lub jeśli dodatkowe nawilżenie jest niezbędne,

skontaktuj się z lekarzem.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych. .

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Otwórz korek, wyciśnij żel i delikatnie rozprowadź go w okolicach intymnych oraz innych
miejscach na ciele. Jeśli potrzebujesz więcej żelu, zwyczajnie wyciśnij dodatkową ilość i nałóż na wybrane miejsca na ciele swoim lub
partnera/partnerki. Zmysłowy Żel Durex Play 2w1 można bezpiecznie używać razem z każdą prezerwatywą Durex. , Rozprowadź żel na
zewnątrz prezerwatywy, kiedy jest ona już nałożona na członka. Pamiętaj, że żel nie jest środkiem antykoncepcyjnym i nie zawiera środka
plemnikobójczego. Zużyć w ciągu trzech miesięcy od pierwszego otwarcia. Stosować zgodnie z przeznaczeniem i trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. ,

Przechowywanie i stosowanie

Lisner - Śledź - Filety śledziowe w śmietanie 280/90 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 308 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Skorupiaki - Może zawierać, Jaja - Zawiera,
Ryba - Zawiera, Mleko - Zawiera, Gorczyca - Zawiera, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Lisner
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Obszar połowu ryb - Złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu Północnym (1), Morzu Norweskim
(2), Morzu Celtyckim (3), Skagerrak i Kattegat (8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim (13) za pomocą włoków pelagicznych (A),
okrężnic (B). Właściwe oznakowanie podobszaru połowu i kategorii narzędzia połowowego - patrz nadruk za datą terminu przydatności do
spożycia.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowane filety śledziowe bez skóry w sosie śmietanowym.
Marka: Lisner
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze

produktu: w 100 g

Energia
1185 kJ
Energia
287 kcal
Tłuszcz
26,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,3 g
Węglowodany
5,9 g
w tym cukry
5,0 g
Białko
5,4 g
Sól
2,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 32% filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus)* (ŚLEDŹ, sól, ocet spirytusowy, cukier, przyprawy), olej
rzepakowy, woda, 9% ŚMIETANA (ŚMIETANA, stabilizator: karagen), 7% cebula marynowana, 7% ogórek konserwowy, cukier, 3,5%
jabłko pasteryzowane, ocet spirytusowy, JOGURT termizowany (odtłuszczone MLEKO, skrobia modyfikowana, żelatyna spożywcza
wieprzowa, stabilizator: guma guar), sól, żółtko JAJA, GORCZYCA mielona, przyprawy, substancje zagęszczające (guma guar, guma
ksantanowa), substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), *Złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w
Morzu Północnym (1), Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), Skagerrak i Kattegat (8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim
(13) za pomocą włoków pelagicznych (A), okrężnic (B). Właściwe oznakowanie podobszaru połowu i kategorii narzędzia połowowego patrz nadruk za datą terminu przydatności do spożycia
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% dziko żyjąca ryba, bez glutenu

Lisner - Marynowane filety śledziowe bez skóry w sosie koperkowym 280 / 90 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 306 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Skorupiaki - Może zawierać, Jaja - Zawiera,
Ryba - Zawiera, Mleko - Zawiera, Gorczyca - Zawiera, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Lisner
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Metoda połowu ryb - za pomocą włoków pelagicznych (A), okrężnic (B), Tekst dowolny o pochodzeniu - Złowione w
Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu Północnym (1), Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), Skagerrak i Kattegat
(8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim (13). Właściwe oznakowanie podobszaru połowu i kategorii narzędzia połowowego - patrz
nadruk za datą terminu przydatności do spożycia.

Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowane filety śledziowe bez skóry w sosie koperkowym.
Marka: Lisner
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
produktu: w 100 g
Energia
1203 kJ
Energia
291 kcal
Tłuszcz
27,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,9 g
Węglowodany
6,3 g
w tym cukry
5,7 g
Białko
5,6 g
Sól
2,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 32% filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus)* (ŚLEDŹ, sól, ocet spirytusowy, cukier, przyprawy), olej
rzepakowy, woda, 8,4% ogórek konserwowy, 8% cebula marynowana, ŚMIETANA (ŚMIETANA, stabilizator: karagen), JOGURT
termizowany (odtłuszczone MLEKO, skrobia modyfikowana, żelatyna spożywcza wieprzowa, stabilizator: guma guar), cukier, sól, ocet
spirytusowy, mielona GORCZYCA, kurkuma, żółtko JAJA, 0,3% koperek suszony, ekstrakt przypraw, substancje zagęszczające (guma
guar, guma ksantanowa), substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), *Złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO
27) w Morzu Północnym (1), Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), Skagerrak i Kattegat (8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu
Bałtyckim (13) za pomocą włoków pelagicznych (A), okrężnic (B).
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% dziko żyjąca ryba, bez glutenu

Lisner - Filety śledziowe w sosie musztardowym 280/90 g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 304 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Skorupiaki - Może zawierać, Jaja - Zawiera,
Ryba - Zawiera, Mleko - Zawiera, Gorczyca - Zawiera, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Lisner
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Metoda połowu ryb - za pomocą włoków pelagicznych (A), okrężnic (B), Tekst dowolny o pochodzeniu - Złowione w
Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu Północnym (1), Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), Skagerrak i Kattegat
(8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim (13). Właściwe oznakowanie podobszaru połowu i kategorii narzędzia połowowego - patrz
nadruk za datą terminu przydatności do spożycia.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowane filety śledziowe bez skóry w sosie musztardowym.
Marka: Lisner
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
produktu: w 100 g
Energia
1593 kJ
Energia
386 kcal
Tłuszcz
37,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,0 g
Węglowodany
7,5 g
w tym cukry
7,0 g
Białko
5,6 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 32% marynowane filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus)* (ŚLEDŹ, sól, ocet spirytusowy, cukier, przyprawy),
olej rzepakowy, woda, cebula marynowana, 5,6% musztarda (woda, GORCZYCA mielona, ocet spirytusowy, sól, kurkuma), cukier,
ŚMIETANA (ŚMIETANA, stabilizator: karagen), ocet spirytusowy, sól, 0,9% ziarno GORCZYCY czarnej, przyprawy (zawierają
GORCZYCĘ oraz LAKTOZĘ), żółtko JAJA, ekstrakt z papryki, substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), *Złowione
w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu Północnym (1), Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), Skagerrak i Kattegat
(8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim (13) za pomocą włoków pelagicznych (A), okrężnic (B).
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% dziko żyjąca ryba, bez glutenu

Terravita - Czekolada mleczna 225g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 246 g
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN (PSZENICA, JĘCZMIEŃ), ORZESZKI
ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE i ORZECHY NERKOWCA
Marka standaryzowana: Terravita
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna
Marka: Terravita
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g:
wartość energetyczna: 2155 kJ/515 kcal
tłuszcz:
27 g
w tym kwasy nasycone:17 g
węglowodany
61 g
w tym cukry:
60 g
białko:
5,8 g
sól
0,26 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, MLEKO w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, serwatka w proszku (z MLEKA), tłuszcz roślinny (olej
palmowy, Shea), emulgatory: lecytyny (z SOI) i E 476, aromat
Sklad produktu: Masa kakaowa minimum 25%, Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Czym jest poezja . aktem odwagi, mową niemych słów, krzykiem symboli, porażką znaczeń, snem metafor,
chwilą natchnienia. Czym jest szczęście. pieśnią życia, . poematem jego zachwytu, . tańcem zmysłów, . od dotykania do myślenia. Czym

jest miłość. wulkanem namiętności, . uczuciem toczącym spór z naturą, . lękiem osamotnienia. Czym jest pamięć. inną nazwą świadomości, .
chwili istnieniem, . komfortem wyboru wspomnienia. Coraz częściej pytam. co to wszystko ma znaczyć, . może to jest życie - . a czym jest
życie, . poezją cudu istnienia... Jerzy Ł. Sylwian.

Sonko - Wafle ryżowe w czekoladzie mlecznej 65 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 72 g
Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-003-009
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera
Opis produktu: Produkt certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
Marka standaryzowana: Sonko
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle ryżowe w czekoladzie mlecznej.
Marka: Sonko
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1994 kJ / 475 kcal
Tłuszcz, tym:
19,6 g
- kwasy tłuszczowe nasycone
12,1 g
Węglowodany, w tym:
65,3 g
- cukry
30,8 g
Błonnik
2,8 g
Białko
8,0 g
Sól
0,12 g
** na porcję
~16.3 g**
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). 325 kJ / 77 kcal
Opakowanie zawiera 4 porcje (4 wafle).
3,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 52% ryż brązowy, 48% czekolada mleczna (cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO pełne w proszku, miazga kakaowa, MLEKO

odtłuszczone w proszku, emulgator: lecytyna SOJOWA)

Przechowywanie i stosowanie

Sonko - Wafle ryżowe w czekoladzie 65 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 72 g

Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-003-008
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Mleko - Może zawierać, Soja - Zawiera
Opis produktu: Produkt certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
Marka standaryzowana: Sonko
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafle ryżowe w czekoladzie.
Marka: Sonko
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
2003 kJ / 478 kcal
Tłuszcz, tym:
20,0 g
- kwasy tłuszczowe nasycone
12,2 g
Węglowodany, w tym:
64,3 g
- cukry
26,7 g
Błonnik
4.4 g
Białko
7,9 g
Sól
0,02 g
** na porcję
~16.3 g**
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). 328 kJ / 78 kcal
Opakowanie zawiera 4 porcje (4 wafle).
3,3 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: 52% ryż brązowy, 48% czekolada (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyna SOJOWA i E 476, aromat:
wanilina)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ser mini mozzarella w zalewie solankowej 150g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Ser kwasowo podpuszczkowy niedojrzewający w zalewie solankowej

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Czechach

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mozzarella mini
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
915 kJ/ 220 Kcal
Tłuszcz
16 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
2g
- w tym cukry
1g
Białko
17 g
Sól
0,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane (pochodzenie UE), sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Piccolo - Napój mus. o smaku wiśniowym 750 ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1414 g
Marka standaryzowana: Piccolo
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Wyprodukowano z soków zagęszczonych pochodzących z Polski.

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze

Marka: Piccolo
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: produkt pod ciśnieniem.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w przeciągu 48 godzin od otwarcia.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
Butelka zawiera 5 porcji po 150 ml.

Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 100 ml
193 kJ
45 kcal
0g
0g
11 g
11 g
0g
0,03 g
Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 150 ml
(porcja

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
289 kJ
kcal).

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy (15,6%) z zagęszczonego soku jabłkowego, cukier, sok wiśniowy (4,5%) z zagęszczonego soku
wiśniowego, sok aroniowy (1,8%) z zagęszczonego soku aroniowego, DWUTLENEK węgla, regulator kwasowości - kwas cytrynowy,
aromat, substancja KONSERWUJĄCA - dimetylodiwęglan, Zawartość owoców min. 21%
Przygotowanie i stosowanie: Serwować schłodzone. Otwierać w obecności osób dorosłych.

Przechowywanie i stosowanie

Piccolo - Napój musujący o smaku brzoskwiniowym 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1420 g

Marka standaryzowana: Piccolo
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Wyprodukowano z soków zagęszczonych pochodzących z UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Piccolo
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga: produkt pod ciśnieniem.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w przeciągu 48 godzin od otwarcia.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
Butelka zawiera 5 porcji po 150 ml.

Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 100 ml
192 kJ
45 kcal
0g
0g
11 g
11 g
0g
0,03 g
Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 150 ml
(porcja)

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000
287 kJ
kcal).

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy (15,6%) z zagęszczonego soku jabłkowego21, cukier, sok brzoskwiniowy (3,3%) z zagęszczonego soku
brzoskwiniowego, DWUTLENEK węgla, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat, substancja KONSERWUJĄCA dimetylodiwęglan, Zawartość owoców min. 24%
Przygotowanie i stosowanie: Serwować schłodzone. Otwierać w obecności osób dorosłych.

Przechowywanie i stosowanie

Staropolanka - Woda wysokozmineralizowana lekko gazowana 6 x 1.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9442 g

Opis produktu: Naturalna woda mineralna Staropolanka 2000 z ujęcia Staropolanka 2000 (P-300a) z uzdrowiska w Polanicy-Zdroju.

Marka standaryzowana: Staropolanka
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda wysokozmineralizowana zawiera wodorowęglany, wapń, napowietrzana, filtrowana, w procesie
rozlewania średnionasycona dwutlenkiem węgla ze złoża podziemnego.
Marka: Staropolanka
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu, wolnym od obcych zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
działaniem promieni słonecznych. Może występować osad naturalnych związków mineralnych.
Wartości odżywcze
Zawartość charakterystycznych składników mineralnych
Kationy
mg/l
wapń Ca 2+
287,0
magnez Mg 2+
46,6
sód Na +
105,0
potas K +
45,3
Aniony
wodorowęglany HCO3 - 1510,0
siarczany SO4 229,0
chlorki Cl 2,6
fluorki F 0,28

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Piątnica - Skyr jogurt typu islandzkiego naturalny 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 162 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Piątnica

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt typu islandzkiego naturalny
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: naturalny. bogaty w białko.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
274 kJ / 64 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
4,1 g
w tym cukry
4,1 g
Białko
12 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus
Przygotowanie i stosowanie: Spożyć bezpośrednio po otwarciu opakowania.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kremowy, bogaty w białko, bez GMO*, *z mleka od krów karmionych paszami bez genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Lisner - Filety śledziowe a la matias w oleju 750/600g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 786 g
Zalecenia dla alergikow: Ryba - Zawiera, Gluten - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Lisner

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Solone filety śledziowe w oleju rzepakowym.
Marka: Lisner
Oswiadczenia zywieniowe: źródło kwasów tłuszczowych Omega 3.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g po odsączeniu:
Energia
644 kJ
Energia
154 kcal
Tłuszcz
10,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
0,1 g
w tym cukry
0,0 g
Białko
16,0 g
Sól
6,4 g
Kwasy tłuszczowe Omega-3
2,34 g
Kwasy tłuszczowe EPA i DHA 1,82 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 80% filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus)* [ŚLEDŹ, sól, glukoza, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy,
cytryniany sodu)], olej rzepakowy, substancja konserwująca (benzoesan sodu), *Złowiono w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO27) w
Morzu Północnym (1) lub/i Morzu Norweskim (2) lub/i Skagerrak i Kattegat (8) lub/i wodach Islandii (19) za pomocą włoków pelagicznych
(A) lub/i okrężnic (B), Właściwe oznakowanie podobszaru połowu i narzędzia połowowego - patrz nadruk za datą terminu przydatności do
spożycia
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło kwasów tłuszczowych Omega 3, 100% dziko żyjąca ryba, bez glutenu

Lisner - Śledź - Filety śledziowe a la matjas. w oleju 220/175 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 244 g
Zalecenia dla alergikow: Ryba - Zawiera, Gluten - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Lisner
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Solone filety śledziowe w oleju rzepakowym.
Marka: Lisner
Oswiadczenia zywieniowe: źródło kwasów tłuszczowych Omega 3.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g po odsączeniu:
Energia
644 kJ
Energia
154 kcal
Tłuszcz
10,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
0,1 g
w tym cukry
0,0 g
Białko
16,0 g
Sól
6,4 g
Kwasy tłuszczowe Omega-3
2,34 g
Kwasy tłuszczowe EPA i DHA 1,82 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 80% filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus)* [ŚLEDŹ, sól, glukoza, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy,
cytryniany sodu)], olej rzepakowy, substancja konserwująca (benzoesan sodu), *Złowiono w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO27) w
Morzu Północnym, Morzu Norweskim (2), Skagerrak i Kattegat (8), wodach Islandii (19) za pomocą włoków pelagicznych (A), okrężnic
(B), Właściwe oznakowanie podobszaru połowu i narzędzia połowowego - patrz nadruk za datą terminu przydatności do spożycia
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łatwe otwieranie, źródło kwasów tłuszczowych Omega 3, 100% dziko żyjąca ryba, bez glutenu

Lisner - Śledź - Śledzie po wiejsku600/300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 907 g
Zalecenia dla alergikow: Ryba - Zawiera, Gorczyca - Może zawierać
Marka standaryzowana: Lisner
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowane filety śledziowe w zalewie z cebulą marynowaną i olejem rzepakowym.
Marka: Lisner
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu po odsączeniu:
Wartość energetyczna:
897 kJ / 216 kcal
Tłuszcz:
17,0 g
w tym: Kwasy tłuszczowe nasycone:2,4 g
Węglowodany:
6,6 g
w tym cukry:
6,4 g
Białko:
9,0 g
Sól:
2,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 50% filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus)*, 25% cebula marynowana, woda, 8% olej rzepakowy, cukier, sól,
ocet spirytusowy, przyprawy, *Złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu Północnym (1) lub/i Morzu Norweskim
(2) za pomocą włoków pelagicznych (A) lub/i okrężnic (B), Właściwe oznakowanie podobszaru połowu i kategorii narzędzia połowowego patrz nadruk za datą terminu przydatności do spożycia
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez konserwantów

Sokoliki - Parówki drobiowo cielęce 140 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 150 g
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Sokołów
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Sokoliki
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Produkt drobiowy z cielęciną, homogenizowany, wędzony, parzony.
Marka: Sokołów
Oswiadczenia zywieniowe: źródło białka.
Przechowywanie: Temperatura przechowywania od +1°C do +6°C.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
773 kJ/ 186 kcal
Tłuszcz
13 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,0 g
Węglowodany
1,7 g
w tym cukry
0,5 g
Białko
15,5 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso 90% (w tym: mięso z kurczaka 85%, mięso cielęce 5%), skrobia ziemniaczana, sól, aromaty, przyprawy, ekstrakty
przypraw
Pozostale informacje: Produkt bez osłonki, pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez dodatku konserwantów, bez osłonki, bez laktozy, produkt bezglutenowy, 90% mięsa drobiowo-cielęcego, dzieci to lubią, źródło
białka

NIVEA - Antyperspirant invisible clear 48h 250 ml
Opis Produktu
Opis produktu: NIVEA Black&White Invisible Clear Antyperspirant to produkt, który zapewni Ci skuteczną i niezawodną ochronę przed
poceniem się, bez ryzyka pobrudzenia Twoich ulubionych ubrań. Zapewnia ochronę 5w1 i chroni przed nieprzyjemnym zapachem,
poceniem, żółtymi plamami, białymi śladami oraz przed podrażnieniami. Antyperspirant nie pozostawia żółtych plam na białych ubraniach
ani białych śladów na czarnych. Unikalna formuła chroni Cię przed nadmiernym poceniem się przez 48 godzin, jednocześnie pielęgnując
Twoją skórę. Delikatny i kobiecy zapach zapewnia uczucie świeżości. Jego łagodność dla skóry została potwierdzona dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Niebezpieczeństwo: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie
rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Nie rozpylać prosto w oczy. Nie nanosić na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Oddawać do recyklingu tylko puste opakowanie. Unikać
długotrwałego rozpylania i bezpośredniego wdychania.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Butane, ISOBUTANE, Propane, Cyclomethicone, Aluminum Chlorohydrate, C12-15 Alkyl Benzoate, ISOPROPYL Palmitate,
Palmitamidopropyltrimonium Chloride, Octyldodecanol, Propylene Glycol, Disteardimonium Hectorite, Propylene Carbonate,
Dimethiconol, Linalool, Citronellol, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Benzyl Alcohol, Limonene, Parfum
Pozostale informacje: Product ID: 82239,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząśnij przed użyciem. Rozpyl w odległości 15 cm wyłącznie na skórę pod pachami. Pozostaw do
wyschnięcia. Nie nanosić na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Delikatny i kobiecy zapach Ochrona przed białymi śladami na czarnych ubraniach i żółtymi plamami na białych ubraniach

Niezawodna 48h ochrona przed poceniem i pielęgnacja skóry 5x ochrona przed: nieprzyjemnym zapachem, poceniem, białymi śladami,
żółtymi plamami oraz podrażnieniami Formuła 0% alkoholu (nie zawiera alkoholu etylowego)

Auchan - Kiełbasa krakowska sucha
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), SELER, SOJĘ, ZBOŻA
zawierające GLUTEN
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona, wędzona, parzona, suszona, w osłonce niejadanej
Warunki przechowywania: Po otwarciu lub rozhermetyzowaniu należy spożyć w ciągu 48 godzin, lecz nie później niż po terminie
przydatności do spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa Krakowska Regionalna
Marka: Olewnik
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1043 kJ/ 250 Kcal
Tłuszcz
16 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,1 g
Węglowodany
1,5 g
- w tym cukry
0,6 g
Białko
25 g
Sól
2,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz (askorbinian sodu), substancja konserwująca
(azotyn sodu)
Sklad produktu: 100 g produkt wyprodukowano ze 146 g mięsa wieprzowego

Przechowywanie i stosowanie

Cykoria - Chipsy z jabłek 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 356 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Dzięki specjalnemu procesowi obróbki chipsy jabłkowe są wyjątkowo chrupkie i kruche. Można je spożywać
bezpośrednio lub mieszając z jogurtem, muesli.
Marka standaryzowana: Cykoria
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Polska.

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Cykoria
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
produktu na 100 g
Wartość energetyczna
1455 kJ / 344 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
75 g
w tym cukry
68 g
Błonnik
17 g
Białko
2,3 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: jabłko suszone
Przygotowanie i stosowanie: Ważne!, Spożycie bezpośrednio po otwarciu opakowania gwarantuje najlepszą chrupkość i kruchość
produktu.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: z jabłek z polskich sadów

Auchan - Płatki kukurydziane 500g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY, SOJĘ, MLEKO oraz NASIONA SEZAMU
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Porcje patków zalać mlekiem, jogurtem lub kefirem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki kukurydziane wzbogacone w 7 witamin
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku częściowego zużycia, opakowanie szczelnie zamknąć
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
1624 kJ
Wartosc energetyczna kcal
383 kcal
Bialko g
8,5 g
Weglowodany g
82 g
W tym cukry g
6,4 g
Tluszcz g
1,8 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g0,6 g
Blonnik g
2,3 g
Witamina E mg
12 mg
Tiamina B1 100 mg
1,1 mg
Ryboflawina B2 100 mg
1,4 mg
Niacyna B3 100 mg
16 mg
Witamina B6 mg
1,4 mg
Kwas foliowy ug
200 µg
Kwas pantotenowy mg
6 mg
Sol g
2g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Łamane ziarno kukurydzy 93,3%, cukier, sól, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych), substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, tiamina, kwas
foliowy)

Przechowywanie i stosowanie

Seko - Rolmopsy marynowane w zalewie octowej 380 / 190 g
Opis Produktu
Waga: -

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SKORUPIAKI, JAJA, SOJĘ, MLEKO, SELER i GLUTEN (z PSZENICY i OWSA)
Marka standaryzowana: Jednostka opisowa: g
Podmarka: Rozszerzona nazwa produktu: Marynowane płaty ze śledzia atlantyckiego ze skórą zwinięte z ogórkiem konserwowym w zalewie
octowej. Zawiera cukier i substancje słodzącą
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rolmopsy marynowane
Marka: Auchan
Dodatki: Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Rolmopsy zostały spięte drewnianymi wykałaczkami.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
494 kJ/118 kcal
Tłuszcz
6,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g
Węglowodany
4,9 g
w tym cukry
3,3 g
Białko
9,6 g
Sól
2,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, marynowane płaty ze ŚLEDZIA ATLANTYCKIEGO 36% (Clupea harengus), ogórek konserwowy 9%, cebula
marynowana, cukier, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), ocet spirytusowy, marchew konserwowa,
GORCZYCA, ekstrakty z przypraw, aromaty, substancje słodzące (sacharyny, acesulfam K), przeciwutleniacze (kwas askorbinowy, kwas
cutrynowy)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

OLEJEK ZAPACHOWY SZCZYPTA ORIEN Szczypta Orientu. Olejek zapachowy Wytchnienie
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera: kompozycję zapachową (eugenol, geraniol, cytronellol). Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej
Opis produktu: Olejek zapachowy Szczypta Orientu przeniesie Cię w odległy, wyjątkowo barwny świat i nada pomieszczeniom w
Twoim domu niezwykły drzewno - orientalny aromat. 5-10 kropli olejku dodanych do ceramicznego kominka wypełnionego 10 ml wody,
kaloryferowego nawilżacza lub na kwiatowy susz uwolni w wybranym pomieszczeniu delikatny, orientalny zapach
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie umieszczaj produktu na polerowanych, metalowych lub plastikowych powierzchniach. Rozlany
płyn może spowodować ich trwałe uszkodzenie. W przypadku rozlania należy niezwłocznie wytrzeć powierzchnię. Po użyciu należy
dokładnie umyć kominek
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Do kominka i do nawilżacza

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczypta Orientu. Olejek zapachowy Wytchnienie
Marka: Pachnąca Szafa
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA! Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry
lub wysypki : Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik
lub etykietę
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karteczki indeksujące 40 sztuk 4 kolory
Opis Produktu
Opis produktu: Karteczki indeksujące, 4 kolory

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zakładka
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 4x 40 kartek

Przechowywanie i stosowanie

Proste Historie - Mieszanka chińska 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać
Marka standaryzowana: Proste Historie

Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. 1. Bez rozmrażania. Mieszankę chińską wyjmij z opakowania i wrzuć do około 1,5
litra gotującej się, osolonej wody z dodatkiem łyżki masła i szczypty cukru lub na rozgrzany olej. 2. Następnie warzywa delikatnie
przemieszaj, aby nie przylegały do dna. Gotuj na wolnym ogniu lub smaż około 8-10 minut. 3. Przygotowane warzywa możesz polać
sosem sojowym, doprawić solą lub pieprzem. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka chińska. Mieszanka warzywna z pędami bambusa i grzybami Mun. Produkt głęboko
mrożony.
Marka: Proste Historie
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartść odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
119 kJ / 28 kcal
Tłuszcz
0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,06 g
Węglowodany
3,4 g
w tym cukry
1,0 g
Białko
1,6 g
Sól
0,09 g
Opakowanie 540 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.
Wartość odżywcza produktu w porcji 180 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 214 kJ / 50 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach 45% (cukinia, kiełki fasoli „Mung" (10%), papryka czerwona, por, cebula), marchew
(40%), pędy bambusa (10%), grzyby Mun (5%)
Pozostale informacje: Dbaj o naturę!, Wrzuć do żółtego pojemnika,

Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 20% gratis, warzywa mrożone tuż po zebraniu, grzyby Mun, kiełki fasoli Mung
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Rockstar - Napój 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Rockstar XDurance to napój energetyzujący o wyjątkowym smaku owoców granatu, borówki i jagód Acai. Stworzony dla
tych, którzy prowadzą aktywny tryb życia lub… nocne gamingowe rozgrywki. Zawarte w napoju witamina B6 i niacyna pospieszą z
pomocą również w czasie home office, przyczyniając się do utrzymania odpowiedniego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Z kolei witamina E wspomoże ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Rockstar energy drink
stanowi idealne rozwiązanie na intensywne dni i związany z nimi brak energii. Specjalnie skomponowany skład po prostu nakarmi Cię
pozytywną energią! Idealny dla wszystkich, którzy nigdy nie stoją w miejscu. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia. - Połączenie kofeiny i guarany. - Witamina E wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina B6 i niacyna pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia. - Wyjątkowy smak owoców jagodowych.
Marka standaryzowana: Rockstar
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Xdurance

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Rockstar
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg/100 ml). Spożywaj z umiarem.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
w tym kwasy nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko

Średnia wartość odżywcza 100 ml
242 kJ/57 kcal
0g
0g
14 g
14 g
<0,5 g

Sól

<0,01 g

Niacyna
3,2 mg (20%***)
Witamina E
2,4 mg (20%***)
Witamina B6
0,28 mg (20%***)
***% dzienne referencyjne wartości spożycia witamin.
Średnia wartość odżywcza 250 ml**
**Opakowanie zawiera 2 porcje
605 kJ/143 kcal
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, zagęszczony sok z czarnej marchwi, kwasy (kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY, kwas
jabłkowy), aromat, kofeina (0,03%), tauryna (0,02%), regulator kwasowości (fosforany potasu), EKSTRAKT z guarany (0,01%), niacyna,
witamina E, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), witamina B6
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą PepsiCo Inc., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.rockstarenergy.com.

Rockstar - Oryginal. Napój 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Napój energetyzujący Rockstar Original to prawdziwa eksplozja mocy i energii. Idealne połączenie witamin z grupy B oraz
kofeiny zostało opracowane z myślą o tych, którzy nigdy nie stoją w miejscu. Zawarta w składzie niacyna wpływa na zmniejszenie uczucia
zmęczenia i znużenia, a witaminy B6 i B12 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Rockstar energy drink
zaskoczy Cię wyrazistym, oryginalnym smakiem i zaktywizuje do działania. Sięgnij po Rockstar podczas sesji egzaminacyjnej i pożegnaj
zmęczenie. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. - Zawiera kofeinę i taurynę. - Niacyna
pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny. - Witaminy B6 i B12 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych. - Oryginalny smak .
Marka standaryzowana: Rockstar
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Rockstar

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg/100 ml). Spożywaj z umiarem.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
216 kJ/51 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
12 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,17 g
Niacyna
3,2 mg (20%***)
Witamina B6
0,28 mg (20%***)
Witamina B12
0,50 µg (20%***)
***% Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin.
Średnia wartość odżywcza 250 ml**
**Opakowanie zawiera 2 porcje
540 kJ/128 kcal
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, glukoza, kwas (kwas cytrynowy), DWUTLENEK węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości (cytryniany
sodu), aromat, kofeina (0,03%), glukuronolakton, barwniki (karmel amoniakalny, RYBOFLAWINY), EKSTRAKT z żeń-szenia (0,01%),
EKSTRAKT z guarany (0,01%), inozytol, niacyna, witamina B6, witamina B12
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą PepsiCo Inc., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.rockstarenergy.com.

Bic - Długopis automatyczny Soft Click Grip 0.8 mm niebieski
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 25 g
Opis produktu: Długopis automatyczny. Obudowa z wysuwanym wkładem. Wygodny kauczukowy uchwyt w kolorze tuszu. Obudowa

w kolorze atramentu. Cienka końcówka 0,8 mm. Długość linii pisania 1750 m.
Marka standaryzowana: Bic
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Meksyk

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: długopis Soft Click Grip
Marka: Bic

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bakoma - 7 zbóż men jogurt z jagodą czarną porzeczką i zbożami 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 314 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ŻYTO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Bakoma
Jednostka opisowa: g
Podmarka: 7 zbóż men
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt z jagodą i czarną porzeczką oraz ze zbożami, ziarnami słonecznika i dyni
Marka: Bakoma
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło białka.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze 100 g produktu
Wartość energetyczna 406 kJ / 96 kcal

Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy nasycone1,8 g
Węglowodany
14,8 g
w tym cukry
13,1 g
Białko
3,4 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, MLEKO zagęszczone odtłuszczone, cukier trzcinowy, ŚMIETANKA, jagoda 2,8%, czarna porzeczka 2,8%,
ZBOŻA 1,4%: JĘCZMIEŃ, PSZENICA, ŻYTO, OWIES, gryka, ryż, PSZENICA ORKISZ, otręby PSZENNE, ziarna słonecznika 0,9%,
ziarna dyni 0,3%, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z ziarnami dyni i słonecznika, źródło białka, prosty skład - jogurt, owoce, cukier trzcinowy, ziarna

Proste Historie - Pierogi z kapustą i grzybami 450g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 461 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Zamrożone pierogi wyjmij z opakowania i wrzuć do około 3 litrów wrzącej, osolonej wody.
Następnie pierogi delikatnie przemieszaj, aby nie przylegały do dna. 2. Od chwili kiedy pierogi zaczną wypływać na powierzchnię wody,
gotuj je na wolnym ogniu przez około 10-12 minut. 3. Ugotowane pierogi wyjmij z wody i podaj je tak jak lubisz. Możesz polać sosem lub
tłuszczem z dodatkiem smażonej cebuli. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z kapustą i grzybami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze

poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
678 kJ / 162 kcal
Tłuszcz
2,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,5 g
Węglowodany
29 g
w tym cukry
2,1 g
Białko
5,1 g
Sól
0,78 g
Opakowanie 450 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 225 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1526 kJ / 365 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ciasto pierogowe: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, BŁONNIK PSZENNY, sól, kurkuma, nadzienie: kapusta kiszona
(30%) (kapusta biała, sól), kapusta biała (30%), podgrzybek brunatny (18%), pieczarki (7%), cebula, cebula smażona (cebula, olej
rzepakowy, mąka PSZENNA, sól), BŁONNIK PSZENNY, sól, cukier, skrobia, olej rzepakowy, przyprawy, borowik szlachetny suszony
(0,4%), Zawartość nadzienia: 40%
Pozostale informacje: Dbaj o naturę!, Wrzuć do żółtego pojemnika,
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, cienkie, delikatne ciasto, dużo grzybów w nadzieniu - 25%, naturalnie kiszona kapusta
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Iglotex-Proste historie pierogi z mięsem wiep. wołowym 450g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 461 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Zamrożone pierogi wyjmij z opakowania i wrzuć do około 3 litrów wrzącej, osolonej wody.
Następnie pierogi delikatnie przemieszaj, aby nie przylegały do dna. 2. Od chwili kiedy pierogi zaczną wypływać na powierzchnię wody,

gotuj je na wolnym ogniu przez około 10-12 minut. 3. Ugotowane pierogi wyjmij z wody i podaj je tak jak lubisz. Możesz polać sosem lub
tłuszczem z dodatkiem smażonej cebuli. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z mięsem wieprzowym i wołowym. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
1100 kJ / 263 kcal
Tłuszcz
14 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
3,1 g
Węglowodany
25 g
w tym cukry
1,3 g
Białko
8,9 g
Sól
0,62 g
Opakowanie 450 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 225 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2475 kJ / 592 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ciasto pierogowe: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, BŁONNIK PSZENNY, sól, kurkuma, nadzienie: mięso wieprzowe
(51%), mięso wołowe (19%), cebula, tłuszcz wieprzowy, cebula smażona (cebula, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, sól), warzywa
(marchew, SELER, por, pietruszka, pasternak), BŁONNIK PSZENNY, przyprawy, sól, Zawartość nadzienia: 42%
Pozostale informacje: Dbaj o naturę!, Wrzuć do żółtego pojemnika,
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, cienkie, delikatne ciasto, dużo soczystego mięsa w nadzieniu - 70%, polska wołowina
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Iglotex - Pierogi z truskawkami 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 461 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Zamrożone pierogi wyjmij z opakowania i wrzuć do około 3 litrów wrzącej, osolonej wody.
Następnie pierogi delikatnie przemieszaj, aby nie przylegały do dna. 2. Od chwili kiedy pierogi zaczną wypływać na powierzchnię wody,
gotuj je na wolnym ogniu przez około 10-12 minut. 3. Ugotowane pierogi wyjmij z wody i podaj je tak jak lubisz. Możesz polać śmietaną
lub jogurtem i posypać cukrem. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z truskawkami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
718 kJ / 172 kcal
Tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
33 g
w tym cukry
4,9 g
Białko
4,6 g
Sól
0,15 g
Opakowanie 450 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 225 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1616 kJ / 387 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ciasto pierogowe: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, BŁONNIK PSZENNY, sól, kurkuma, nadzienie: truskawki (83%),
cukier, skrobia, BŁONNIK PSZENNY, Zawartość nadzienia: 38%
Pozostale informacje: Dbaj o naturę!, Wrzuć do żółtego pojemnika,
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, cienkie, delikatne ciasto, słodkie truskawki - 83% w nadzieniu, bez barwników
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Proste Historie - Pierogi z serem twarogowym 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 461 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Zamrożone pierogi wyjmij z opakowania i wrzuć do około 3 litrów wrzącej, osolonej wody.
Następnie pierogi delikatnie przemieszaj, aby nie przylegały do dna. 2. Od chwili kiedy pierogi zaczną wypływać na powierzchnię wody,
gotuj je na wolnym ogniu przez około 10-12 minut. 3. Ugotowane pierogi wyjmij z wody i podaj je tak jak lubisz. Możesz polać śmietaną z
dodatkiem ziaren wanilii i posypać cukrem. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z serem twarogowym. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
853 kJ / 204 kcal
Tłuszcz
3,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,2 g
Węglowodany
32 g
w tym cukry
6,2 g
Białko
11 g
Sól
0,17 g
Opakowanie 450 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 225 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1919 kJ / 459 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ciasto pierogowe: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, BŁONNIK PSZENNY, sól, kurkuma, nadzienie: SER
TWAROGOWY półtłusty (85%), cukier, mąka ryżowa, Zawartość nadzienia: 40%

Pozostale informacje: Dbaj o naturę!, Wrzuć do żółtego pojemnika,
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, cienkie, delikatne ciasto, dużo białego sera w nadzieniu - 85%, słodki biały ser
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Proste Historie - Pyzy z mięsem 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 461 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Zamrożone pyzy wyjmij z opakowania i wrzuć do około 3 litrów wrzącej, osolonej wody.
Następnie pyzy delikatnie przemieszaj, aby nie przylegały do dna. 2. Od chwili kiedy pyzy zaczną wypływać na powierzchnię wody,
gotuj je przez około 5 - 7 minut. 3. Ugotowane pyzy wyjmij z wody i podaj je tak jak lubisz. Możesz polać sosem lub tłuszczem z
dodatkiem smażonej cebuli lub innych warzyw. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pyzy ziemniaczane z mięsem wieprzowo-wołowym. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko

Wartość odżywcza produktu w 100 g
752 kJ / 180 kcal
6,7 g
1,9 g
26 g
0,6 g
3,0 g

Sól

0,81 g

Opakowanie 450 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Wartość odżywcza produktu w porcji 225 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1692 kJ / 405 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ciasto: ziemniaki (51 %), skrobia ziemniaczana, woda, suszone ziemniaki (8 %), mąka PSZENNA, sól, nadzienie: mięso
wieprzowe (34 %), mięso wołowe (11 %), cebula smażona (cebula, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, sól), woda, warzywa (marchew,
SELER, por, korzeń pietruszki, pasternak), tłuszcz wieprzowy, cebula, BŁONNIK PSZENNY, sól, czosnek, majeranek, pieprz czarny,
papryka, koper, kurkuma, Zawartość nadzienia: 20 %
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: miękkie, sprężyste ciasto, polskie mięso i ziemniaki
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Diamant-Cukier trzcinowy nieraf. Dry Demerara drobny 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 535 g
Opis produktu: Cukier trzcinowy Diamant Dry Demerara drobny szybko się rozpuszcza. Doskonały do lekkich ciast, biszkoptów,
kremów, bez i sufletów. Idealny do kawy oraz drinków.
Marka standaryzowana: Diamant
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier trzcinowy nierafinowany Dry Demerara drobny
Marka: Diamant
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po użyciu szczelnie zamknąć.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
1700 kJ

Wartość energetyczna
400 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
100 g
w tym cukry
100 g
Białko
0g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Uwaga: . W kartoniku dla Państwa wygody umieściliśmy woreczek strunowy. Jego szczelne zamknięcie chroni cukier przed wilgocią,
zanieczyszczeniem i wysypywaniem się.

Diamant - Cukier biały gruba rafinada 1 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 998 g

Opis produktu: Efektowna posypka na wypieki i desery. Duże, ozdobne kryształy. Nie zmienia zabarwienia podczas pieczenia.
Marka standaryzowana: Diamant
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier biały kat. 1.
Marka: Diamant
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
1700 kJ
Wartość energetyczna
400 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
100 g

w tym cukry
Białko
Sól

100 g
0g
0g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: typ gruba rafinada, idealny do ozdabiania wypieków

Dodatkowe informacje: www.facebook.com/diamantowa.kuchnia.

Kotanyi - Lubczyk ogrodowy otarty 10g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 14 g
Opis produktu: Lubczyk posiada intensywny smak i aromat selera i włoszczyzny. Świeżo zerwane liście są delikatnie suszone, tarte i
dzięki temu powstaje wysokiej jakości lubczyk Kotányi. Szczypta tej przyprawy nada Państwa gotowanym daniom pełny aromat.
Marka standaryzowana: Kotányi
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lubczyk ogrodowy otarty
Marka: Kotanyi
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna (kJ/kcal) 1408/336
Białko (g)
24,5
Węglowodany (g)
35,0
Tłuszcz (g)
5,6

Zdrowie i styl życia

Informacje dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości zboża zawierającego gluten, jajek, soi, selera, sezamu, mleka (laktoza) i
gorczycy.
Pozostale informacje: Opakowanie zachowujące aromat,
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: Wyjątkowo pasuje do twarożku z ziołami, zup, sosów do sałatek, duszonych warzyw,
warzyw strączkowych i dań mięsnych.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalny smak!, bogaty aromat
Dodatkowe informacje: Więcej przepisów na stronie www.kotanyi.com.

Schar - Mąka uniwersalna bezglutenowa 1kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1024 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Nie zawiera, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Naleśniki. Gnocchi. Makaron jajeczny. Kluski. Zagęszczanie sosów. Panierowanie mięsa. Beszamel. Opracowane
specjalnie dla osób nietolerujących glutenu.
Marka standaryzowana: Schär
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Schär
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna
1459 kJ
wartość energetyczna
344 kcal
tłuszcz
0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
węglowodany
82 g
w tym cukry
1,7 g
błonnik
4,7 g
białko
1,0 g

sól

0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, mąka kukurydziana, substancja zagęszczająca: guma guar, dekstroza
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - IT-016-172,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Więcej świetnych przepisów znajdziesz na. www.schaer.com.

Felix - Fantastic. Karma dla kota z kurczakiem 85 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów. Karma odpowiednia także dla kotów wysterylizowanych.
Marka standaryzowana: Felix
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Fantastic

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Felix
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ta torba nie jest zabawką. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, przechowuj torbę z dala od dzieci i zwierząt.
Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Dodatki dietetyczne:
wit. A:
wit. D3:
wit. E:
3b103: (Fe:)
3b202: (I:)
3b405: (Cu:)
3b503: (Mn:)

Dodatki:
IU/kg:
655
100
15
mg/kg:
7,6
0.19
0.66
1.5

3b605: (Zn:)

13

3b370:
413
Aromaty
Składniki analityczne:
wilgotność:
82%
białko:
11.5%
tłuszcz surowy:
2.5%
popiół surowy:
2.5%
włókno surowe:
0.05%
kwasy tłuszczowe Omega-6:0.4%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego* (14%, w tym kurczak 8%), roślinne EKSTRAKTY BIAŁKOWE, RYBY i
produkty RYBNE, składniki mineralne, cukry, *kawałki: 44% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego
Przygotowanie i stosowanie: Zalecenia żywieniowe: Przeciętnemu dorosłemu kotu, ważącemu ok. 4 kg, zaleca się podawanie 4 saszetek w
ciągu dnia, w co najmniej 2 oddzielnych posiłkach. Podane normy ilości karmy dla kotów dorosłych odnoszą się do zwierząt umiarkowanie
aktywnych w normalnej temperaturze otoczenia. Indywidualne potrzeby różnią się, a ilość podawanej karmy powinna zostać dostosowana
tak, aby utrzymać prawidłową, szczupłą sylwetkę Twojego kota. Podawać w temperaturze pokojowej. Zwierzę powinno mieć stały dostęp
do czystej, świeżej wody do picia. Przeciętnemu dorosłemu wysterylizowanemu kotu, ważącemu ok. 4 kg, zaleca się podawanie 3 saszetek
w ciągu dnia, w co najmniej 2 oddzielnych posiłkach.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Clementoni - Lab. Mechaniki Samochód wyścigowy 50683
Opis Produktu
Opis produktu: W hipersamochodzie projekt i osiągi samochodu są doprowadzane do granic możliwości. Ten zestaw umożliwia zbudowanie modelu
hipersamochodu z agresywnymi i szczegółowymi liniami, przednimi kierownicami i integralnym nadwoziem.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Labolatorium mechaniki samochód wyścigowy 50683
Marka: Clementoni
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Zawiera małe elementy, istnieje ryzyko połknięcia lub zakrztuszenia. Opakowanie nie jest zabawką, przed podaniem dziecku do
zabawy usuń wszelkie jego elementy. Proszę zachować opakowanie - zawiera ważne informacje.
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Danie kontynentalne z kaszą bulgur i kiełkami 280g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, ORZESZKI ARCHAIDOWE oraz inne ORZECHY
Opis produktu: Najedzony do syta!
Informacje dot stylu zycia: Odpowiednie dla wegan. Niska zawartość tłuszczów nasyconych. Źródło błonnika pokarmowego

Rozszerzona nazwa produktu: Gotowe danie roślinne z kaszą bulgur, warzywami oraz kiełkami. Produkt sterylizowany. Pakowano w
atmosferze ochronnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Kuchenka mikrofalowa: nakłuj lub zdejmij folię z talerzyka i umieść w kuchence mikrofalowej. Podgrzewaj na najwyższej
mocy od 1 min do 1,5 min Naczynie z wodą: umieść zamknięty talerzyk w naczyniu z gotującą się z wodą, podgrzewaj 8 min Patelnia,
garnek: zawartość talerzyka podgrzewaj w naczyniu od 7 do 8 min

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie kontynentalne z kaszą bilgur i kiełkami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od 6'C do 25'C
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
843kJ/201kcal
Tłuszcz
8,5g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1g
Węglowodany
24,8g
- w tym cukry
5g
Błonnik
5,7g
Białko
5,7g
Sól
1,43g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kasza bulgur 47% (zawiera GLUTEN), papryka czerwona 11%, woda, oliwki czarne 6%, kiełki 5,3%, (soczewicy zielonej,
soczewicy brązowej, ciecierzycy, fasoli mung), olej rzepakowy, pestki dyni 4,5%, pomidor suszony 3%, koncentrat pomidorowy 3%, sos
SOJOWY (zawiera SOJĘ i GLUTEN), zagęszczony sok jabłkowy, cukier trzcinowy, przyprawy (zawiera GORCZYCĘ), sól, czosnek,
bazykia suszona 0,2%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Danie meksykańskie z kuskusem i cz fasolą 280 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, GORCZYCĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE oraz inne ORZECHY

Opis produktu: Najedzony do syta!
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Niska zawartość tłuszczów nasyconych. Źródło błonnika pokarmowego. Odpowiedni dla wegan
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: kuskusu perłowego - Turcja, Maroko. Fasoli czerwonej - Polska
Rozszerzona nazwa produktu: Gotowe danie roślinne z kuskusem perłowym i czerwoną fasolą. Produkt sterylizowany
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: W kuchence mikrofalowej: Nakłuj lub zdejmij folię z talerzyka i umieść w kuchence mikrofalowej. Podgrzewaj na
najwyższej mocy od 1 do 1,5 minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie meksykańskie z kuskusem perłowym i czerwoną fasolą
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 6'C do 25'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
860 kJ/ 205 Kcal
Tłuszcz
10,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
22,6 g
- w tym cukry
6,1 g
Błonnik
3,9 g
Białko
6,1 g
Sól
0,98 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kuskus perłowy 27% (zawiera GLUTEN), fasola czerwona 15%, KUKURYDZA 15%, marchew 8%, nasiona słonecznika,
cebula 6%, olej rzepakowy, woda, koncentrat pomidorowy, pomidor suszony, cukier trzcinowy, zagęszczony sok z limonki, sos SOJOWY
(zawiera SOJĘ, GLUTEN), sól, ocet winny czerwony, czosnek
Przygotowanie i stosowanie: Naczynie z wodą: Umieść zamknięty talerzyk w naczyniu z gotującą się wodą, podgrzewaj 8 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Danie tajskie z kuskusem perłowym i ananasem 280g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, GORCZYCĘ, ORZECHY

Opis produktu: Najedzony do syta!
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Niska zawartość tłuszczów nasyconych oraz cukrów. Odpowiedni dla wegan
Pochodzenie: Kraj pochodzenia kuskusu perłowego - Turcja, Maroko. Ananasa - Wietnam
Rozszerzona nazwa produktu: Gotowe danie roslinne z z kuskusem perłowym i ananasem. Produkt sterylizowany
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Kuchenka mikrofalowa: Nakłuj lub zdejmij folię z talerzyka i umieść w kuchence mikrofalowej. Podgrzewaj na najwyższej
mocy od 1 minuty do 1,5 minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie tajskie z kuskusem perłowym i ananasem
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 6'C do 25'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
690 kJ/ 165 Kcal
Tłuszcz
7,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
19 g
- w tym cukry
4,9 g
Błonnik
2,6 g
Białko
4,9 g
Sól
1,41 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kuskus perłowy 34% (zawiera GLUTEN), fasolka szparagowa 17%, marchew 17%, ananas 7%, ORZESZKI ARACHIDOWE
5%, olej rzepakowy, sos SOJOWY (zawiera SOJĘ oraz GLUTEN), EKSTRAKT z KOKOSA (EKSTRAKT z miąższu KOKOSA, woda),
rodzynki 2,8%, woda, zagęszczony sok jabłkowy, sok z limonki, sól, curry 0,5%, przyprawy, cukier trzcinowy, czosnek, liście limonki
kaffir 0,1%
Przygotowanie i stosowanie: Naczynie z wodą: Umieść zamknięty talerzyk w naczyniu z gotującą się wodą, podgrzewaj 8 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Danie z makaronem orzo i oliwą z oliwek 280g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, ORZESZKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY

Opis produktu: Najedzony do syta!
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Źródło białka. Odpowiedni dla wegan
Pochodzenie: Kraj pochodzenia makaronu orzo i oliwy z oliwek: UE
Rozszerzona nazwa produktu: Gotowe danie roslinne z makaronem orzo i oliwą z oliwek. Produkt sterylizowany
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Kuchenka mikrofalowa: Nakłuj lub zdejmij folię z talerzyka i umieść w kuchence mikrofalowej. Podgrzewaj na najwyższej
mocy od 1 minuty do 1,5 minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie włoskie z makaronem orzo i oliwą z oliwek
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 6'C do 25'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
995 kJ/ 238 Kcal
Tłuszcz
12,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,7 g
Węglowodany
24,6 g
- w tym cukry
5,7 g
Błonnik
2,8 g
Białko
7,4 g
Sól
1,31 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Makaron orzo 41% (zawiera GLUTEN), ciecierzyca 13%, oliwki czarne 9%, cebula 7%, pomidor suszony 6%, oliwa z
wytłoczyn oliwek 6%, pestki dyni 4,3%, nasiona słonecznika 4,3%, woda, zagęszczony sok jabłkowy, przyprawy (zawierają

GORCZYCĘ), sos SOJOWY (zawiera SOJĘ oraz GLUTEN), sól, czosnek, zagęszczony sok z cytryny
Przygotowanie i stosowanie: Naczynie z wodą: Umieść zamknięty talerzyk w naczyniu z gotującą się wodą, podgrzewaj 8 minut

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kurczak w sosie paprykowo pomidorowym z makaronem 280g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: RYBĘ, SELER, GORCZYCĘ, ORZESZKI ARACHIDOWE i inne ORZECHY

Opis produktu: Najedzony do syta!
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Niska zawartość tłuszczów nasyconych oraz cukrów, Źródło białka
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Kuchenka mikrofalowa: Nakłuj lub zdejmij folię z talerzyka i umieść w kuchence mikrofalowej. Podgrzewaj na najwyższej
mocy przez 2 minuty

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie kurczak w sosie paprykowo - pomidorowym z makaronem. Produkt sterylizowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 6'C do 25'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
551 kJ/ 132 Kcal
Tłuszcz
3,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
18 g
- w tym cukry
2,7 g
Błonnik
0,4 g
Białko
6,4 g
Sól
1,22 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Makaron z PSZENICY durum 40% (zawiera GLUTEN), mięso z kurczaka 18% (udo z kurczkaka, sól), bulion drobiowy

(woda, mięso drobiowe, sól), pomidor pelato KONSERWOWE 5,6%, papryka czerwona 5,5%, koncentrat pomidorowy 3,5%, cebula 3,4%,
zagęszczony sok jabłkowy, olej rzpakowy, ŚMIETANA 18% pasteryzowana (z MLEKA), skrobi akukurydziana, sól, sos SOJOWY
(zawiera SOJĘ oraz GLUTEN), koncentrat sokuz cytryny, aromat naturalny, czosnek, przyprawy, imbir
Przygotowanie i stosowanie: Naczynie z wodą: Umieść zamknięty talerzyk w naczyniu z gotującą się wodą, podgrzewaj 10 minut

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bób mrożony 450 g

Opis Produktu
Opis produktu: Pełnia lata w Twojej kuchni! Gotowe w 5-7 minut
Warunki przechowywania: Przechowywać: W temperaturze -6'C 1 tydzień. W temperaturze -12'C 1 miesiąc. W temperaturze -18'C do daty minimalne
trwałości
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: Zamrożony produkt wsypać do wrzącej wody i gotować na małym ogniu przez około 5-7 minut (od momentu
zagotowania) do uzyskania pożądanej miękkości, odcedzić. Przyprawić do smaku. Stosować jako dodatek do dań mięsnych lub jako danie
jarskie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bób. Produkt głęboko mrożony
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze ponizej -18'C. Chronić przed rozmrożeniem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
211 kJ/ 51 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
4g
- w tym cukry
0g
Błonnik
7,3 g
Białko
5g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Bób 100% (pochodzenie UE)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Brukselka mrożona 450 g
Opis Produktu

Opis produktu: Pełnia lata w Twojej kuchni! Gotowe w 5-7 minut

Warunki przechowywania: Przechowywać: W temperaturze -6'C 1 tydzień. W temperaturze -12'C 1 miesiąc. W temperaturze -18'C do
daty minimalne trwałości
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zamrożony produkt wsypać do wrzącej wody i gotować do uzyskania pożądanej miękkości przez około 5-7 minut,
odcedzić. Przyprawić do smaku. Stosować jako dodatek do dań mięsnych lub jako danie jarskie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Brukselka - Kapusta brukselska. Produkt głęboko mrożony
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze ponizej -18'C. Chronić przed rozmrożeniem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
179 kJ/ 43 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
3,3 g
- w tym cukry
2,8 g
Błonnik
4,4 g
Białko
4,5 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kapusta brukselska 100% (pochodzenie UE)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Fasola szparagowa żółta 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnia lata w Twojej kuchni. Produkt głęboko mrożony. Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej. Gotowy w 3-5 minut

Warunki przechowywania: W temperaturze -6'C - 1 tydzień. W temperaturze -12'C - 1 miesiąc. W temperaturze poniżej -18'C - do końca

daty podanej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać ponownie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Gotować zamrożoną fasolkę w lekko osolonej wodzie przez 3-5 minut, odcedzić. Przyprawić do smaku

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fasola szparagowa żółta cała
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
121 kJ/ 29 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
3,8 g
- w tym cukry
1,9 g
Błonnik
3g
Białko
1,9 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Fasola szparagowa żółta 100% (pochodzenie UE)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Groszek zielony mrożony 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnia lata w Twojej kuchni! Gotowe w 3-5 minut

Warunki przechowywania: Przechowywać: W temperaturze -6'C 1 tydzień. W temperaturze -12'C 1 miesiąc. W temperaturze -18'C do
daty minimalne trwałości
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Przygotowanie: Gotować zamrożony groch w lekko osolonej wodzie przez 3-5 minut, do uzyskania pożądanej miękkości odcedzić.
Przyprawić do smaku. Stosować jako dodatek do dań mięsnych lub jako danie jarskie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Groszek zielony - Groch zielony, ziarno. Produkt głęboko mrożony
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze ponizej -18'C. Chronić przed rozmrożeniem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
374 kJ/ 89 Kcal
Tłuszcz
0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
1,3 g
Błonnik
4,3 g
Białko
6,6 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Groszek zielony 100% (pochodzenie UE)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Marchewka mini mrożona 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnia lata w Twojej kuchni! Gotowe w 5-7 minut

Warunki przechowywania: Przechowywać: W temperaturze -6'C 1 tydzień. W temperaturze -12'C 1 miesiąc. W temperaturze -18'C do
daty minimalne trwałości
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zamrożony produkt wsypać do wrzącej lekko osolonej wody i gotować przez około 5-7 minut. Odcedzić. Przyprawić do
smaku

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marchewka mini. Produkt głęboko mrożony
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze ponizej -18'C. Chronić przed rozmrożeniem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
143 kJ/ 34 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
6g
- w tym cukry
4,8 g
Błonnik
2,7 g
Białko
0,5 g
Sól
0,48 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Marchew 100% (pochodzenie UE)

Przechowywanie i stosowanie

Proste Historie - Pierogi z jagodami450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 461 g

Zalecenia dla alergikow: PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. 1. Zamrożone pierogi wyjmij z opakowania i wrzuć do około 3 litrów wrzącej, osolonej wody.
Następnie pierogi delikatnie przemieszaj, aby nie przylegały do dna. 2. Od chwili kiedy pierogi zaczną wypływać na powierzchnię wody,
gotuj je na wolnym ogniu przez około 10-12 minut. 3. Ugotowane pierogi wyjmij z wody i podaj je tak jak lubisz. Możesz polać śmietaną
lub jogurtem i posypać cukrem. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z jagodami. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. - w temperaturze -6°C: 1 tydzień. - w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. - w temperaturze
poniżej -18°C: do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie
kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
762 kJ / 182 kcal
Tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,2 g
Węglowodany
35 g
w tym cukry
6,2 g
Białko
4,7 g
Sól
0,15 g
Opakowanie 450 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Wartość odżywcza produktu w porcji 225 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 1715 kJ / 410 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ciasto pierogowe: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, BŁONNIK PSZENNY, sól, kurkuma, nadzienie: jagody (65%),
aronia (15%), cukier, skrobia, BŁONNIK PSZENNY, Zawartość nadzienia: 38%
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, cienkie, delikatne ciasto, dużo soczystych owoców w nadzieniu - 80%, leśne jagody
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.

Kiri - Ser topiony z twarożku śmietankowego 100g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 118 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Kiri
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Kiri
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C. Dopuszczalna ekspozycja poza warunkami chłodniczymi w sklepie
w temperaturze <25 °C do 21 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
Energia
1262 kJ/305 kcal
Tłuszcz
29 g
Węglowodany
19,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone19,5 g
w tym cukry
2,5 g
Białko
8,5 g
Sól
1,4 g
Wapń
520 mg (65 %)*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TWARÓG 77 % (w tym 57 % ŚMIETANKA w produkcie), woda, MASŁO, BIAŁKA MLEKA, koncentrat składników
mineralnych z MLEKA, sól emulgująca: E452, sól

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z polskiej śmietanki

Auchan - Kiełbasa biała. Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona. parzona 400 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO łącznie z LAKTOZĄ, GORCZYCĘ, JAJA, SELER, SOJĘ

Opis produktu: Kiełbasa biała bez dodatku: fosforanów, substancji konserwujących, produkt bezglutenowy. Pakowany w atmosferze
ochronnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa biała. Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, parzona
Marka: Proddukt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 do + 8 st.C
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
1017 KJ/ 245 Kcal
Tłuszcz
20 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,2 g
Węglowodany
<0,5 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
17 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, czosnek, pieprz, majeranek, aromaty, osłonka jadalna: jelito wieprzowe. Do
wyprodukowania 100 g produktu użyto 99 g mięsa wieprzowego i 2 g mięsa wołowego

Przechowywanie i stosowanie

Bakoma - Bio jogurt bananowy 140 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 146 g

Zalecenia dla alergikow: Zawiera MLEKO
Marka standaryzowana: Bakoma
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt Bio z bananem.
Marka: Bakoma
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze 100 g jogurtu
Wartość energetyczna 383 kJ / 91 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy nasycone1,8 g
Węglowodany
13,5 g
w tym cukry
12,7 g
Białko
3,5 g
Sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO Bio, MLEKO zagęszczone odtłuszczone Bio, banan Bio - przecier 13%, cukier trzcinowy Bio, ŚMIETANKA Bio,
żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH oraz Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis
Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-07, Rolnictwo UE/spoza UE, Dbaj o środowisko - wyrzuć karton
osobno,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt rolnictwa ekologicznego, prosty skład! jogurt, owoce, cukier trzcinowy
Dodatkowe informacje: facebook.com/BakomaRadoscznatury.

Fresh Line -Rukola BIO 80g
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt rolnictwa ekologicznego
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Włochy
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt myty, gotowy do spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: BIO Rukola
Marka: Fresh Line
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1°C do 6°C

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio Oliwa z oliwek ekstra vergin 500ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych
Rozszerzona nazwa produktu: Ekologiczna oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oliwa ekstra vergin BIO
Marka: Product marki Auchan
Przechowywanie: Chronić przed słońcem i ciepłem. Po otwariu szczelnie zamykać.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
3360 kJ/ 824 kcal
Tłuszcz
92 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Oliwa z oliwek 100%

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Colgate - Total Original pasta do zębów z fluorem 75ml

Opis Produktu
Opis produktu: Pasta do zębów Colgate Total to 12-godzinna ochrona zębów, języka, policzków i dziąseł przy regularnym stosowaniu. Pomaga walczyć z
bakteriami.
Marka standaryzowana: Colgate
Jednostka opisowa: ml SUT

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Colgate
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko
połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Arginine, Aroma, Cellulose Gum, Zinc Oxide, Poloxamer 407, Zinc Citrate,
Tetrasodium Pyrophosphate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Phosphoric Acid, Sucralose,
CI 77891. Zawiera: fluorek sodu (1450 ppm F—)

Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Dokładnie szczotkować przynajmniej dwa razy dziennie lub zgodnie ze wskazówkami
dentysty. Dla dorosłych i dzieci od 7 roku życia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 12-godzinna ochrona zębów, języka, policzków i dziąseł po 4 tygodniach regularnego stosowania, Pomaga walczyć z bakteriami,
Chroni przed próchnicą, Wzmacnia szkliwo, Pomaga w problemach z dziąsłami, Skuteczność potwierdzona klinicznie
Dodatkowe informacje: Aby mieć zdrową jamę ustną należy dbać nie tylko o zęby. Nowa pasta Colgate Total Original walczy z
bakteriami obecnymi nie tylko na zębach, ale również na języku, policzkach i dziąsłach przez 12 godzin* dla zdrowia całej jamy ustnej.
Poczuj różnicę – przekonaj się, czym jest naprawdę zdrowsza jama ustna, używając naszej najlepszej pasty stworzonej dla Ciebie i Twojej
rodziny. . Pasta do zębów Colgate Total Orginal to 12-godzinna ochrona zębów, języka, policzków i dziąseł*. Zaawansowana formuła
posiada unikalny system zwalczający bakterie, który przylega do zębów i dziąseł pomagając przez 12 godzin non-stop walczyć z takimi
problemami takim, jak: . - próchnica. - płytka bakteryjna. - problemy dziąseł. - wrażliwe zęby. - kamień nazębny. - słabe szkliwo. przebarwienia. - nieświeży oddech. *po 4 tygodniach regularnego stosowania. Pasta o mocnym, miętowym smaku zapewnia świeży oddech
na długo. . Czyści całą jamę ustną, zmniejsza liczbę bakterii na zębach, języku, policzkach i dziąsłach, efekt utrzymuje się do 12-stu godzin*
- potwierdzone badaniami klinicznymi.

Colgate - Total pasta do zębów totalne wybielanie z fluorem 75 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Pasta do zębów Colgate Total to 12-godzinna ochrona zębów, języka, policzków i dziąseł przy regularnym stosowaniu.

Pomaga walczyć z bakteriami.
Marka standaryzowana: Colgate
Jednostka opisowa: ml SUT

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Colgate
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Arginine, Aroma, Zinc Oxide, Poloxamer 407, Xanthan Gum, Cellulose
Gum, Zinc Citrate, Tetrasodium Pyrophosphate, Benzyl Alcohol, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin,
Phosphoric Acid, Mica, Sucralose, CI 74160, CI 77891. Zawiera: fluorek sodu 0,32% w/w (1450 ppm F—)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Dokładnie szczotkuj zęby przynajmniej dwa razy dziennie lub według zaleceń stomatologa.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 7 lat.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 12-godzinna ochrona zębów, języka, policzków i dziąseł po 4 tygodniach regularnego stosowania, Pomaga walczyć z bakteriami,
Chroni przed próchnicą, Wzmacnia szkliwo, Pomaga w problemach z dziąsłami, Skuteczność potwierdzona klinicznie, Unikalna formuła,
która pomaga usunąć przebarwienia, by zapewnić bielsze zęby
Dodatkowe informacje: Podstawą pewnego, atrakcyjnego uśmiechu są białe zęby oraz zdrowa jama ustna. W nowej paście Colgate Total
Wybielanie zastosowano unikalną formułę, która pomaga usunąć przebarwienia, by zapewnić bielsze zęby, jak również dba o zdrowie całej
jamy ustnej, walcząc z bakteriami obecnymi na zębach, języku, policzkach i dziąsłach przez 12 godzin*. Poczuj różnicę - przekonaj się,
czym jest promienny, zdrowy uśmiech używając naszych najlepszych past Colgate Total. Pasta do zębów Colgate Total Wybielanie to 12godzinna ochrona zębów, języka, policzków i dziąseł* oraz skuteczne usuwanie przebarwień i bielsze zęby. Zaawansowana formuła posiada
unikalny system zwalczający bakterie, który przylega do zębów i dziąseł pomagając przez 12 godzin non-stop walczyć z takimi
problemami takim, jak: . - próchnica. - płytka bakteryjna. - problemy dziąseł. - wrażliwe zęby. - kamień nazębny. - słabe szkliwo. przebarwienia. - nieświeży oddech. *po 4 tygodniach regularnego stosowania. Pasta o mocnym, miętowym smaku zapewnia świeży oddech
na długo. . Czyści całą jamę ustną, zmniejsza liczbę bakterii na zębach, języku, policzkach i dziąsłach, efekt utrzymuje się do 12-stu godzin*
- potwierdzone badaniami klinicznymi.

Winiary - Majonez lekki 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 520 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, GORCZYCA - Zawiera
Opis produktu: Majonez Lekki Winiary to majonez o obniżonej zawartości tłuszczu o minimum 51 %*. Smaczny, o lekkiej konsystencji
pomaga pogodzić przyjemność jedzenia z dbaniem o linię. Znakomity jako dodatek do sałatek, kanapek, past, wędlin oraz warzyw. Idealny
dla osób dbających o linię, poszukujących produktów o obniżonej kaloryczności. Majonez Lekki Winiary, to:. - znakomity dodatek do
sałatek, kanapek, past, wędlin oraz warzyw. - obniżona zawartość tłuszczu o minimum 51%. - pomaga pogodzić przyjemność jedzenia z
dbaniem o linię. - dostępny w słoiku o pojemności 300 ml. *W porównaniu do dwóch wiodących marek majonezów na rynku.
Marka standaryzowana: Winiary
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 20

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Winiary
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym, zaciemnionym i chłodnym (zalecana temperatura 4°C-20°C), a po otwarciu słoika w
lodówce nie dłużej niż 2 tygodnie.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
Opakowanie zawiera 20 porcji.
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400
kJ/2000 kcal).

W 100 ml
1393 kJ
338 kcal
33,2 g
2,8 g
8,4 g
4,6 g
0,1 g
1,1 g
1,1 g
Jeżeli spożyjesz porcję: 1 łyżkę majonezu (15 ml) W 1 porcji
(15 ml)
209 kJ
51 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej rzepakowy, ŻÓŁTKO JAJA, cukier, skrobia kukurydziana, MUSZTARDA (woda, GORCZYCA, ocet, sól, cukier,
przyprawy, aromat), ocet, sól, regulatory kwasowości (kwas fosforowy, kwas cytrynowy), aromat, czosnek, substancja
KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (sól wapniowo-disodowa EDTA), barwnik (kurkumina)
Pozostale informacje: 1 łyżka energia 209 kJ 51 kcal 3%*, W 100 ml: 1393 kJ / 338 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dobry smak, mniej tłuszczu

Oshee - Zero Lemon. Napój niegazowany o smaku cytrynowym 750 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 782 g
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Zero

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany o smaku cytrynowym z dodatkiem witamin i L-karnityny. Zawiera substancje
słodzące.
Marka: Oshee
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Spożyć bezpośrednio
po otwarciu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
5 kJ/1 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,1 g
Witaminy
Niacyna (B3)
1,2 mg (7,5 %*)
Witamina B6
0,105 mg (7,5 %*)
Biotyna
3,75 µg (7,5 %*)
L-karnityna
20 mg
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłejWartość odżywcza w 750 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, kwas: kwas cytrynowy, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potasu, stabilizatory: guma arabska, estry
glicerolu i żywicy roślinnej, aromat, substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny, acesulfam K, aspartam, substancje KONSERWUJĄCE:
sorbinian potasu, benzoesan sodu, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina B6 i biotyna), L-karnityna (20 mg/100 ml),

barwnik: żółcień chinolinowa - może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: kupuj online: osheeshop.eu. #oshee. www.oshee.eu.

Oshee - Napój izotoniczny Zero Multifruit 750ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 788 g
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany o smaku wieloowocowym z dodatkiem witamin i L-karnityny. Zawiera substancje
słodzące.
Marka: Oshee
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Spożyć bezpośrednio
po otwarciu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Witaminy
Niacyna (B3)
Witamina B6
Biotyna (B7)

Wartość odżywcza w 100 ml
5 kJ/1 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
0,1 g
1,2 mg (7,5 %*)
0,105 mg (7,5 %*)
3,75 µg (7,5 %*)

L-karnityna

20 mg

*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłejWartość odżywcza w 750 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, kwas: kwas cytrynowy, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potasu, stabilizatory: guma arabska, estry
glicerolu i żywicy roślinnej, aromat, substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny, acesulfam K, aspartam, substancje KONSERWUJĄCE:
sorbinian potasu, benzoesan sodu, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina B6 i biotyna), L-karnityna (20 mg/100 ml),
barwnik: błękit brylantowy FCF
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Ekstraklasa. Podążaj za pasją. #oshee. www.oshee.eu. kupuj online:. www.osheeshop.eu.

Auchan -Izotonik o smaku wieloowocowym 500ml.
Opis Produktu
Opis produktu: ISOFESH - napój izotoniczny lekko gazowany o smaku cytrynowym z dodatkiem witamin. Zawiera cukry i substancję
słodzącą. Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, przeznaczony dla osób narażonych na zwiększony wysiłek
fizyczny.
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sportowy napój izotoniczny lekko gazowany o smaku wieloowocowym z dodatkiem witamin
Marka: ISO Fresh
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ 106,9 kJ
Wartosc energetyczna kcal25,5 kcal
Weglowodany g
6g

W tym cukry g

5,4 g

Niacyna B3 100 mg
Witamina B6 mg
Kwas pantotenowy mg

2,7 mg
0,3 mg
0,9 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: naturalna woda mineralna, glukoza, maltodekstryna, dwutlenek węgla, regulator kwasowości: KWAS CYTRYNOWY,
cytrynian sodu, cytrynian potasu; stabilizator: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej; aromaty; substancja słodząca: acesulfamk;
barwnik: błętkit brylantowy; substancje wzbogacajace: witaminy(niacyna, kwas pantotenowy, wit. b6); substancje konserwujące: benzoesan
sodu, sorbinian potasu

Przechowywanie i stosowanie

Duplo - Wafelpokryty mleczną czekoladą 5 x 18.2 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 105 g

Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera,
PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Chrupiący wafelek z delikatnym kremem orzechowym oblany wyśmienitą mleczną czekoladą. Tak niepowtarzalnie
smakuje tylko duplo.
Marka standaryzowana: Duplo
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Duplo
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Średnia wartość odżywcza 100 g
kJ/kcal 2316/555
g 33,5
g 19,1

Węglowodany

g 56,0

w tym cukry
g 50,4
Białko
g 6,1
Sól
g 0,191
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) batonik (18,2 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada MLECZNA 49,5% (cukier, tłuszcz KAKAOWY, MLEKO pełne w proszku, miazga KAKAOWA, emulgator:
LECYTYNY (SOJA); wanilina), cukier, tłuszcz roślinne (palmowy, shea), mąka PSZENNA, ORZECHY LASKOWE (5,5%), SERWATKA
w proszku, KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: LECYTYNY (SOJA), skrobia PSZENNA, sól, substancje
spulchniające (węglan amonu, wodorowęglan sodu), wanilina

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: w multipaku taniej, orzechowy i chrupiący!

Pantene Pro-V - Szampon do włosów Aqua Light z formułą Pantene Pro-V 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 488 g
Opis produktu: Szampon Pantene Pro-V Aqua Light delikatnie oczyszcza włosy i zapewnia lekkie odżywienie.
Marka standaryzowana: Pantene
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Francja
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Francja, Zapakowano w - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pantene
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą.

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Xylenesulfonate, Parfum, Citric Acid,
Sodium Benzoate, Cocamide MEA, Sodium Citrate, Sodium Salicylate, Sodium Hydroxide, Glycerin, Tetrasodium EDTA, Panthenol,
Panthenyl Ethyl Ether, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hexyl Cinnamal, Histidine
Przygotowanie i stosowanie: Wmasuj w mokre włosy do uzyskania piany. Spłucz.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Szampon do włosów ze skłonnością do przetłuszczania się, Zasila włosy aktywnymi składnikami odżywczymi Pro-V szamponu,
aby je wzmocnić, Głęboko oczyszcza i zapewnia odżywienie bez efektu obciążenia, Dokładnie oczyszcza włosy z zanieczyszczeń, 0%
silikonów, olejów mineralnych i barwników, Przebadane przez Szwajcarski Instytut Witamin (Swiss Vitamin Institute), Butelka w 100%
nadająca się do recyklingu (wyłączając zakrętkę), Pozostawia włosy świeże, lekkie i łatwiejsze w układaniu

LOreal Paris - Szampon wzmacniający 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 442 g
Opis produktu: Siła nauki dla nadzwyczajnie pięknych włosów. Specyfika włosów osłabionych, z tendencją do wypadania****.
Niedobory niezbędnych substancji odżywczych sprawiają, że włosy stają osłabione już od nasady, źle znoszą szkodliwy wpływ
czynników zewnętrznych, łatwo się łamią, wypadają i nie mogą osiągnąć wymarzonej długości. Sekret mocniejszych* i widocznie
zdrowszych włosów. Nowa skuteczna formuła wzbogacona argininą + proteiną** + witaminą B3. Włosy osłabione są wzmocnione od
nasady aż po same końce*. 1. Odżywienie od nasady. 2. Odbudowa włókna włosa***. 3. Ochrona włosów aż po końce. Potwierdzone
rezultaty. Z każdym myciem mocniejsze* i widocznie zdrowsze włosy. *Po zastosowaniu szamponu + odżywki z tej samej gamy.
**Pochodna białka. ***Po 5 zastosowaniach szamponu + odżywki z tej samej gamy. ****Z powodu łamliwości.
Marka standaryzowana: L'Oreal Paris
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Elseve

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szampon wzmacniający
Marka: L'Oréal Paris
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua / Water, Sodium Laureth Sulfate, Dimethicone, Coco-Betaine, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Niacinamide, Cocamide Mipa, Sodium Benzoate, Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Wheat

Protein, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Arginine, Salicylic Acid, Limonene, Fumaric Acid, Linalool, Benzyl Alcohol, 2-Oleamido-1,3Octadecanediol, Carbomer, Citric Acid, Hexylene Glycol, Hexyl Cinnamal, Glyceryl Linoleate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Linolenate, Parfum
/ Fragrance
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Rozprowadzić starannie na całej długości wilgotnych włosów, następnie spłukać. W
przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 3 x większa odporność*, kompleks wzmacniający: arginina + proteina** + witamina B3, 1. odżywienie od nasady, 2. odbudowa
włókna włosa***, 3. ochrona włosów aż po końce, włosy osłabione, z tendencją do wypadania****, *Po zastosowaniu szamponu +
odżywki z tej samej gamy, **Pochodna białka, ***Po 5 zastosowaniach szamponu + odżywki z tej samej gamy, ****Z powodu łamliwości
Dodatkowe informacje: Więcej porad ekspertów znajdziesz na www.lorealparis.pl.

LOreal Paris - Odżywka wzmacniająca 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 226 g
Opis produktu: Siła nauki dla nadzwyczajnie pięknych włosów. Specyfika włosów osłabionych z tendencją do wypadania. Niedobory
najważniejszych substancji odżywczych sprawiają, że włosy stają się wrażliwe i delikatne. Osłabione już u nasady, źle znoszą szkodliwy
wpływ czynników zewnętrznych i mają tendencję do wypadania. Sekret kompleksowego działania wzmacniającego. Formuła wzbogacona
argininą i proteiną*. Arginina to podstawowy aminokwas o kluczowym znaczeniu dla struktury włókna włosa. Dzięki swym
właściwościom pobudzającym mikrokrążenie w skórze głowy pomaga zoptymalizować procesy przyswajania składników odżywczych.
Formuła wzbogacona argininą i proteiną* oferuje potrójne działanie:. 1. Odbudowa włókna włosa. 2. Odżywienie od nasady. 3. 2 x
mocniejsze włosy**. Potwierdzone rezultaty. Włosy są mocniejsze i bardziej odporne od nasady aż po same końce**. Wyglądają pięknie i
zdrowo. Błyskawicznie się rozczesują. *Pochodna proteiny. **Test instrumentalny, po 10 aplikacjach szamponu, odżywki oraz
Pielęgnacyjnej Terapii Wzmacniającej w sprayu.
Marka standaryzowana: L'Oreal Paris
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Elseve

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odżywka wzmacniająca
Marka: L'Oréal Paris

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Aqua / Water, Cetyl Alcohol, Glycerin, Amodimethicone, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed
Wheat Protein, Stearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Arginine, Behentrimonium Chloride, Trideceth-6, Chlorhexidine Dihydrochloride,
Limonene, Linalool, Benzyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, 2-Oleamido-1,3-Octadecanediol, Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium
Methosulfate, Myristyl Alcohol, Cetyl Esters, Cetearyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Glyceryl Linoleate,
Glyceryl Oleate, Glyceryl Linolenate, Parfum / Fragrance
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Rozprowadzić starannie na całej długości włosów aż po końcówki, następnie spłukać. W
przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zapobiega wypadaniu włosów spowodowanemu łamliwością, arginina + proteina*, 1. odbudowa włókna włosa, 2. odżywienie od
nasady, 3. 2 x mocniejsze włosy**, włosy osłabione, z tendencją do wypadania, *Pochodna proteiny, **Test instrumentalny, po 10
aplikacjach szamponu, odżywki oraz Pielęgnacyjnej Terapii Wzmacniającej w sprayu, nowa formuła
Dodatkowe informacje: Więcej porad ekspertów znajdziesz na www.lorealparis.pl.

Stork - Nimm2 śmiejżelki sokki 90g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 91 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Może zawierać
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nadziewane żelki owocowe wzbogacone witaminami
Marka: nimm2
Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1403 kJ/330 kcal
Tłuszcz
0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
76,6 g
w tym cukry
55,1 g
Białko
4,2 g

Sól

0,20 g

Niacyna
Witamina E
Kwas pantotenowy
Witamina B6
Biotyna
Witamina B12

Zawartość witamin na 100 g
15,6 mg
10,3 mg
7,4 mg
1,5 mg
50 µg
2,2 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, sok owocowy (22%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), żelatyna, kwas
(kwas cytrynowy, kwas mlekowy), substancja żelująca: pektyna, aromaty, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), niacyna,
witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba,
wosk pszczeli, biały i żółty)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy i witaminy, soczyste & nadziewane, witaminy dla rodziny -> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy,
Witamina B6, Biotyna, Witamina B12

Stork - Śmiejżelki sokki jogurtowe 90g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 95 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Nadziewane żelki z sokiem owocowym i z wartościowymi witaminami. W każdym opakowaniu znajduje się wiele żelków
w różnych kształtach. nimm2 Śmiejżelki Sokki. Łakocie i witaminy.
Marka standaryzowana: nimm2
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Śmiejżelki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nadziewane żelki owocowe z odtłuszczonym jogurtem wzbogacone witaminami
Marka: nimm2

Przechowywanie: Chronić przed ciepłem i wilgocią!.
Wartości odżywcze
Na 100 g
Wartość energetyczna
1405 kJ/331 kcal
Tłuszcz
0,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
75,7 g
w tym cukry
55,9 g
Białko
5,0 g
Sól
0,22 g
Zawartość witamin na 100 g
Niacyna
15,6 mg
Witamina E
10,3 mg
Kwas pantotenowy
7,4 mg
Witamina B6
1,5 mg
Biotyna
50 µg
Witamina B12
2,2 µg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: syrop glukozowy, cukier, sok owocowy (22%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), JOGURT z
odtłuszczonego MLEKA w proszku (5,5%), żelatyna, kwas (kwas cytrynowy, kwas MLEKOWY), substancja żelująca: pektyna, aromaty,
hydrolizowane BIAŁKO MLEKA, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, barwiący
wyciąg z kurkumy, witamina B6, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli, biały i żółty)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera sok owocowy i witaminy, soczyste & nadziewane, witaminy dla rodziny -> Niacyna, Witamina E, Kwas pantotenowy,
Witamina B6, Biotyna, Witamina B12

Alpro - Deser sojowy o smaku brzoskwiniowym 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 162 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Nie
zawiera, SOJA - Zawiera

Opis produktu: Lubisz smak brzoskwini. Poznaj w 100% roślinne, pyszne brzoskwiniowe Alpro sojowe z kulturami bakterii jogurtowych!
Stanowi źródło wapnia i witamin: D, B12 oraz B2. Bogate w wysokiej jakości białko roślinne. Nie zawiera glutenu i laktozy. Brzoskwiniowe
Alpro z kulturami bakterii jogurtowych może być wartościowym urozmaiceniem codziennych posiłków dla każdego. Odkryj nowy smak i
delektuj się? przekąska? o każdej porze dnia!.
Marka standaryzowana: Alpro
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 7
Uzytkowanie i przechowywanie: Przechowywać w lodówce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sfermentowany produkt sojowy, brzoskwinia, z wapniem i witaminami.
Marka: Alpro
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce (max. 7°C).
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
322 kJ / 76 kcal
Tłuszcz
1,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
10,1 g
w tym cukry
9,8 g
Błonnik
1,0 g
Białko
3,6 g
Sól
0,27 g
Witaminy:
D
0,75 µg*
ryboflawina (B2)
0,21 mg*
B12
0,38 µg*
Składniki mineralne:
wapń
120 mg*
Laktoza
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, brzoskwinia (10,3%) (owoców (5,2%) sok z koncentratu (5,1%)), obłuszczone ziarno SOI (9,7%), cukier, syrop
glukozowo-fruktozowy, regulatory kwasowości (cytryniany sodu, kwas cytrynowy), fosforan triwapniowy*, stabilizator (pektyny),
aromat, sól morska, EKSTRAKT z szafranu, EKSTRAKT z cytryny, przeciwutleniacze (mieszanina tokoferoli, estry kwasów
tłuszczowych i kwasu askorbinowego), witaminy* (RYBOFLAWINA (B2), B12, D2), kultury JOGURTOWE (S. thermophilus, L.
bulgaricus), *= substancje wzbogacające

Przechowywanie i stosowanie

Alpro - Deser sojowy z jagodami i witaminami 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 160 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Nie
zawiera, SOJA - Zawiera
Opis produktu: Odkryj jagodowe Alpro sojowe z kulturami bakterii jogurtowych! Wyprodukowaliśmy je w 100% na bazie roślin, jest
bogate w wysokiej jakości białko roślinne. Znajdziesz w nim żywe kultury bakterii jogurtowych. To także źródło wapnia oraz witamin: D,
B12 i B2. Jest produktem bezglutenowym i bez laktozy. Może być wartościowym urozmaiceniem codziennych posiłków dla każdego.
Zjedz je gdziekolwiek zechcesz - to smaczna przekąska na każda? okazje?!.
Marka standaryzowana: Alpro
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Belgii
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 7
Uzytkowanie i przechowywanie: Przechowywać w lodówce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Belgia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fermentowany produkt sojowy, jagoda, z wapniem i witaminami.
Marka: Alpro
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło wapnia.
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce (max. 7°C).
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
293 kJ / 70 kcal
Tłuszcz
2,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
8,2 g
w tym cukry
7,9 g
Błonnik
1,0 g
Białko
3,7 g
Sól
0,15 g
Witaminy:
D
0,75 µg*
ryboflawina (B2)
0,21 mg*
B12
0,38 µg*

Składniki mineralne:

-

wapń
Laktoza

120 mg*
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, obłuszczone ziarno SOI (9,8%), cukier, jagoda (5,7%), wapń, stabilizator (pektyny), regulatory kwasowości (kwas
cytrynowy, cytryniany sodu), naturalny aromat, EKSTRAKT z czarnej marchwi, EKSTRAKT z jagód, EKSTRAKT z marchwi, sól
morska, przeciwutleniacze (mieszanina tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego), witaminy (B2, B12, D2), kultury
JOGURTOWE (S. thermophilus, L. bulgaricus)

Przechowywanie i stosowanie

Pampers - pieluchy Premium Care 2 waga 4-8 kg jednorazowe 68 szt
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1385 g

Opis produktu: Najlepszy komfort i ochrona wrażliwej skóry dziecka od Pampers. Zbyt długi kontakt z moczem i zawartością pieluszki
może wpłynąć na stan wrażliwej skóry Twojego dziecka, powodując uczucie dyskomfortu lub niepokój. Pieluszki Pampers Premium Care
zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić wyjątkową miękkość i najdelikatniejszą ochronę od Pampers dzięki:. 1) Wyjątkowej
warstwie DERMACOMFORT z chłonnymi kanalikami, które natychmiast odprowadzają wilgoć i zawartość pieluszki z dala od skóry
dziecka i zatrzymują je wewnątrz pieluszki. Dzięki temu delikatna skóra Twojego dziecka pozostaje sucha i chroniona. 2)
Wyselekcjonowanym, miękkim niczym puch materiałom dla najdelikatniejszej skóry dziecka. 3) Wyjątkowemu systemowi potrójnej
ochrony, który szybko wchłania wilgoć i pomaga zapobiegać przeciekaniu w okolicy talii i przy nóżkach. Pieluszki Pampers Premium Care,
rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne, są w 100% bezpieczne dla skóry Twojego dziecka: są testowane
dermatologicznie i nie zawierają alergenów zapachowych EU26.
Marka standaryzowana: Pampers
Podmarka: Premium Care
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska, Zapakowano w - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pampers
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Aby zapobiec ryzyku uduszenia, opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Petrolatum, Stearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Aloe Barbadensis Leaf Extract

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Wyjątkowa warstwa DERMACOMFORT zapewnia najdelikatniejszy komfort oferowany przez Pampers i odprowadza wilgoć
oraz zawartość pieluszki z dala od skóry dziecka, Pieluszki wykonane z wyselekcjonowanych, miękkich niczym puch materiałów dla
ochrony najdelikatniejszej skóry dziecka od Pampers, Miękkie elastyczne boczki dopasowują się do brzuszka Twojego dziecka, by
zapewnić jego skórze jeszcze większy komfort, Wyjątkowy system potrójnej ochrony zapewnia do 12 godzin pełnej ochrony przed
przeciekaniem, Wskaźnik wilgotności, który poinformuje Cię o konieczności zmiany pieluszki, Wycięcie na pępek stworzone po to, by
chronić delikatny brzuszek Twojego dziecka, Testowane dermatologicznie, nie zawierają żadnego z 26 alergenów zapachowych
sklasyfikowanych przez UE

Wegenation - Wegański Parmezan 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 210 g
Opis produktu: Idealny do sałatek, kanapek, przekąsek.
Marka standaryzowana: Veganation
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Grecji. Pokrojono i zapakowano na Łotwie.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 4
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Grecja, Zapakowano w - Łotwa

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wegański produkt o smaku parmezanu, porcja.
Marka: Veganation
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: +2°C/+4°C.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

Wartość odżywcza w 100 g:
1358 kJ/ 327 kcal
25 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone22,5 g
Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witamina B12
Żelazo

25 g
<0,5 g
1g
0g
2,8 g
2,5 µg (100% RWS*)
7 mg (50% RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, 25% tłuszcz roślinny (olej KOKOSOWY), skrobia modyfikowana, sól morska, aromat parmezanu, barwnik: karoteny,
MLECZAN żelazawy, witamina B12

Przechowywanie i stosowanie

Wegenation - Wegańskie Mascarpone 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 268 g

Opis produktu: Idealny do deserów, ciast, tortów i wielu innych potraw.
Marka standaryzowana: Veganation
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano na Węgrzech
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 10
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Węgry

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Veganation
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +10°C.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza na 100 g:

Wartość energetyczna

1427 kJ/346 kcal

Tłuszcz
35 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone35 g
Węglowodany
7g
w tym cukry
<0,1 g
Białko
0,6 g
Sól
0,14 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej KOKOSOWY całkowicie utwardzony, skrobie modyfikowane (E1420, E1450), BIAŁKO roślinne, aromat, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

belVita - Ciastka musli owocowe 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 334 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ŻYTO - Zawiera,
SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Spożywaj w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. By dobrze zacząć dzień, spróbuj zbilansowanego śniadania
z ciastkami belVita, 4 ciastka belVita + produkt mleczny + porcja owoców + ciepły napój. Pełne ziarno 5 zbóż.
Marka standaryzowana: Belvita
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Breakfast

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciastka zbożowe z musli wzbogacone w wapń, magnez i żelazo.

Marka: belVita
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: naturalne źródło błonnika. źródło wapnia, magnezu i żelaza.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
1856 kJ
Wartość energetyczna
442 kcal
Tłuszcz
15 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,4 g
Węglowodany***
67 g
w tym cukry
26 g
w tym skrobia
40 g
Błonnik
4,9 g
Białko
7,4 g
Sól
0,31 g
100 g
Wapń
325 mg
Magnez
144 mg
Żelazo
4,8 mg
** Referencyjne wartości spożycia.
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). -

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA 36 %, musli 33,3 % [ZBOŻA pełnoziarniste 24 % (płatki OWSIANE 11,1 %, płatki PSZENNE 9,9 %, mąka
pełnoziarnista z PSZENICY ORKISZ 1 %, płatki JĘCZMIENNE 1 %, płatki ŻYTNIE 1 %), rodzynki 7 %, suszone kawałki owoców 2,3
% (syrop fruktozowo-glukozowy, syrop glukozowy, zagęszczone soki i przeciery (jabłkowy, brzoskwiniowy, morelowy, pomarańczowy),
cukier, BŁONNIK PSZENNY, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), olej palmowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja
żelująca (pektyny), aromat, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), olej słonecznikowy)], cukier, olej rzepakowy, kandyzowana skórka
pomarańczowa [skórka pomarańczowa 1 %, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat],
składniki mineralne (węglan wapnia, węglan magnezu, żelazo elementarne), substancje spulchniające (węglany amonu, węglany sodu),
emulgatory (LECYTYNA SOJOWA, E 472e), sól, aromat, odtłuszczone MLEKO w proszku

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez barwników, bez substancji konserwujących**, naturalne źródło błonnika, źródło wapnia, magnezu i żelaza, odpowiedni dla
wegetarian, **Zgodnie z przepisami prawa

Zozole-Hello Żelo Watermelon zelki o smaku arbuza 75g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 82 g
Zalecenia dla alergikow: Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Zozole
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Hello Żelo
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hello Żelo Watermelon zelki o smaku arbuza
Marka: Zozole
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
energia
1537 kJ/362 kcal
tłuszcz
0,4 g
w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
węglowodany
87 g
w tym:
- cukry
62 g
białko
0,5 g
sól
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, sok jabłkowy z koncentratu (25%), skrobia kukurydziana, syrop cukru inwertowanego,
skrobia PSZENNA, mąka PSZENNA, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, cytrynian potasu, substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol, aromaty, sól, koncentraty owocowe i warzywne: z marchwi i z czarnej porzeczki, barwnik: kurkumina, karmin, błękit
brylantowy

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: 25% soku owocowego, z ekstraktami naturalnymi

Łowicz - Sos pieczarkowy 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 808 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać
Marka standaryzowana: Łowicz
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos pieczarkowy z podgrzybkiem. Sos warzywno-pieczarkowy z podgrzybkiem. Pasteryzowany.
Marka: Łowicz
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Chroń przed światłem. Po otwarciu przechowuj w lodówce i spożyj w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g produktu:
energia
248 kJ / 59 kcal
tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy nasycone<0,1 g
węglowodany
9,8 g
w tym cukry
7,0 g
białko
1,3 g
sól
0,88 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cebula, koncentrat pomidorowy (7,4 %), pieczarki (7,3 %), marchew (4,5 %), skrobia modyfikowana kukurydziana,
przecier jabłkowy, cukier, olej rzepakowy, sól, przyprawy (w tym pieprz czarny), EKSTRAKTY przypraw, zioła, podgrzybek suszony
(0,15 %), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, glukoza, suszone warzywa (w tym szczypior), aromaty

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełen warzyw, bez konserwantów, Polska Marka

Dodatkowe informacje: Przepisów szukaj na: Uwielbiam.pl.

Webber - Uni Bag worek do odkurzacza, 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Do odkurzaczy: Electrolux: Airmax 6100..6200, Bolido 4500...4595, Clario, Ergo Space, Excelio, Mondo Plus, Oxygen,
Ultra Silencer. Philips: Cityline, Expression, Impact, Jewel FC90, Mobilo, Specialist. Zanussi: ZAN 4610, 4620, 360...3630. Nazwy modeli
oraz marki producentów są użyte wyłącznie celem identyfikacji produktów.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Uni Bag Worek do odkurzacza
Marka: Webber+

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 1 szt

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Płatki migdałowe 125g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości ORZESZKÓW ZIEMNYCH i innych ORZECHÓW

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowano i/lub zapakowano w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu należy spożyć w ciągu 15 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdały blanszowane w płatkach - specjalne wyroby piekarniczo cukiernicze
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać śladowe ilości skórki
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego działania światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2576 kJ/ 623 Kcal
Tłuszcz
53 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany
4,9 g
- w tym cukry
4g
Błonnik
9,7 g
Białko
26 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MIGDAŁY

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzechy pekan 125g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: ORZESZKÓW ZIEMNYCH i innych ORZECHÓW

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: Specjalne wyroby piekarnicze i cukiernicze
Warunki przechowywania: Po otwarciu należy spożyć w ciągu 15 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy pekan
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać śladowe ilości skórki
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2912 kJ/ 706 Kcal
Tłuszcz
68 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,2 g
Węglowodany
7,4 g
- w tym cukry
5g
Błonnik
7,2 g
Białko
13 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY pekan

Przechowywanie i stosowanie

Kotanyi - Mieszanka przypraw do Gyros 35 g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 35 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Zawiera, Soja - Może zawierać, Sezam - Może zawierać
Opis produktu: Gyros, klasyczna potrawa kuchni greckiej, uwielbiany jest na całym świecie. Przygotowany z dobrej jakości mięsa i
doprawiony intensywną i aromatyczną mieszanką przypraw Kotányi, Państwa Gyros stanie się prawdziwym śródziemnomorskim
przysmakiem.
Marka standaryzowana: Kotányi
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przypraw do Gyros
Marka: Kotanyi
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna 984 kJ / 234 kcal
Tłuszcz
3,3 g
W tym tłuszcz nasycony 0,6 g
Węglowodany
37 g
W tym cukry
30 g
Białko
7,3 g
Sól
31,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól jodowana (sól, jodek potasu), cebula, papryka, czosnek, oregano, cukier, pieprz, rozmaryn
Informacje o dodatkach: Bez barwników.
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie: Idealna mieszanka do baraniny, wołowiny, wieprzowiny, kurczaka, indyka i tofu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalny smak!, bez wzmacniaczy smaku, bez barwników, opakowanie zachowujące aromat

Lipton - Ice tea green lime mint 0.5L

Opis Produktu
Marka standaryzowana: Lipton
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ice Tea

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niegazowany napój herbaciany o smaku limonkowo-miętowym, z ekstraktem zielonej herbaty.
Pasteryzowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: Lipton
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: niska zawartość cukru.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. Po
otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
43 kJ/10 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy nasycone
<0,1 g
Węglowodany
2,3 g
- w tym cukry
2,2 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,03 g
**Opakowanie zawiera 2 porcje.
Średnia wartość odżywcza 250 ml**
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 106 kJ/25 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), EKSTRAKT zielonej herbaty* (0,12%), sok z limonki z soku
zagęszczonego (0,1%), regulator kwasowości (cytryniany sodu), naturalny aromat limonkowo-miętowy z innymi aromatami naturalnymi,
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), EKSTRAKT z liści mięty (0,01%), *Rainforest
Alliance Certified
Pozostale informacje: Lipton to marka Unilever, używana na podstawie licencji.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: niska zawartość cukru, butelka 100% z recyklingu
Dodatkowe informacje: www.facebook.com/liptonicetea.

Lipton - Ice tea green 0.5L
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Lipton
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Ice Tea

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niegazowany napój herbaciany z ekstraktem zielonej herbaty. Pasteryzowany. Zawiera cukry i
substancję słodzącą.
Marka: Lipton
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: niska zawartość cukru.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. Po
otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze Średnia wartość odżywcza 100 ml:
Energia
42 kJ/10 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy nasycone<0,1 g
Węglowodany
2,3 g
w tym cukry
2,2 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, fruktoza, kwasy (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy), EKSTRAKT zielonej herbaty* (0,12 %), aromaty naturalne,
regulator kwasowości (cytryniany sodu), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), *Rainforest
Alliance Certified
Pozostale informacje: Lipton to marka Unilever, używana na podstawie licencji.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: niska zawartość cukru
Dodatkowe informacje: www.facebook.com/liptonicetea.

Lipton - Ice tea green lime mint 1.5L
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Lipton
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Ice Tea

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niegazowany napój herbaciany o smaku limonkowo-miętowym, z ekstraktem zielonej herbaty.
Pasteryzowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Marka: Lipton
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. Po
otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
43 kJ/10 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy nasycone
<0,1 g
Węglowodany
2,3 g
- w tym cukry
2,2 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,03 g
**Opakowanie zawiera 6 porcji.
Średnia wartość odżywcza 250 ml**
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 106 kJ/25 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), EKSTRAKT zielonej herbaty* (0,12%), sok z limonki z soku
zagęszczonego (0,1%), regulator kwasowości (cytryniany sodu), naturalny aromat limonkowo-miętowy z innymi aromatami naturalnymi,
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), EKSTRAKT z liści mięty (0,01%), *Rainforest
Alliance Certified
Pozostale informacje: Lipton to marka Unilever, używana na podstawie licencji.

Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: niska zawartość cukru, butelka 100% z recyklingu
Dodatkowe informacje: www.facebook.com/liptonicetea.

Lipton - Ice tea green 1.5L
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Lipton
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Ice Tea

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Niegazowany napój herbaciany z ekstraktem zielonej herbaty. Pasteryzowany. Zawiera cukry i
substancję słodzącą.
Marka: Lipton
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: niska zawartość cukru.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem. Po
otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze Średnia wartość odżywcza 100 ml:
Energia
42 kJ/10 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy nasycone<0,1 g
Węglowodany
2,3 g
w tym cukry
2,2 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, fruktoza, kwasy (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy), EKSTRAKT zielonej herbaty* (0,12 %), aromaty naturalne,

regulator kwasowości (cytryniany sodu), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), *Rainforest
Alliance Certified
Pozostale informacje: Lipton to marka Unilever, używana na podstawie licencji.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: niska zawartość cukru
Dodatkowe informacje: www.facebook.com/liptonicetea.

Auchan - Bio daktyle suszone bez pestek 175g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZECHY
Pochodzenie: Wyprodukowano i/lub zapakowano na terenie UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 15 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne daktyle suszone bez pestek
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać fragmenty pestek i pestki
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego światła i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1264 kJ/ 296 Kcal
Tłuszcz
0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
68 g
- w tym cukry
65 g
Błonnik
8,4 g
Białko
2g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Ekologiczne daktyle suszone bez pestek

Przechowywanie i stosowanie

Lurpak - Duńskie masło ekologiczne lekko solone 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 204 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Lurpak
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Danii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Duńskie Masło Ekologiczne Lekko Solone.
Marka: Lurpak
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2 - +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
3038 kJ/739 kcal
Tłuszcz
82 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone52 g
Węglowodany
0,7 g
w tym cukry
0,7 g
Białko
0,6 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA ekologiczna (z MLEKA), kultury bakterii kwasu MLEKOWEGO, sól 1,2 %, Zawartość tłuszczu: 82 %

Pozostale informacje: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - DK-OKO-100 Rolnictwo UE,

Przechowywanie i stosowanie

Heineken - Puszka 0% 4x0.5 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2104 g

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera
Marka standaryzowana: Heineken
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Piwo jasne, bezalkoholowe, pasteryzowane, alk. 0,0% obj.
Marka: Heineken
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
Wartość energetyczna:
89 kJ/21 kcal
Tłuszcz:
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0 g
Węglowodany:
4,8 g
w tym cukry:
1,3 g
Białko:
0g
Sól:
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, słód JĘCZMIENNY, aromat naturalny, EKSTRAKT z chmielu

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Więcej informacji na www.heineken.pl.

Auchan - Gnocchi 400g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, MIĘCZAKI, MLEKO, RYBY, SELER, SIARCZYNY, SKORUPIAKI,
SOJĘ
Opis produktu: Doskonały na obiad!
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Rozszerzona nazwa produktu: kopytka w stylu włoskim z ziemniaków. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po podgrzaniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed przygotowaniem należy wyjąć produkt z opakowania. Gnocchi wrzucić do 2 l wrzącej, lekko osolonej wody,
gotować około 3-5 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gnocchi
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
853 kJ/ 201 Kcal
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
42,2 g
- w tym cukry
1,5 g
Błonnik
2,2 g
Białko
5,2 g
Sól
0,66 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniaki 62%, mąka PSZENNA, skrobia ziemniaczana, mas JAJOWA pasteryzowana, sól, BŁONNIK z babki płesznik,
substancja KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), barwnik (kurkuma)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sałatka jarzynowa 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnia lata w Twojej kuchni! Gotowe w 3-5 minut

Pochodzenie: Pochodzenie warzyw i owoców: UE
Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka warzyw i owoców na sałatkę. Produkt głęboko mrożony
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zamrożony produkt wsypać do wody i gotować na małym ogniu, do uzyskania pożądanej miękkości około 3-5 minut (od
momentu zagotowania). Odcedzić, ostudzić, dodać ugotowane jajko lub inne składniki. Wymieszać z majonezem, doprawić do smaku

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sałatka jarzynowa
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18°C. Nie zamrażać powtórnie. Chronić przed rozmrożeniem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
224 kJ/ 53 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
8,6 g
- w tym cukry
3,9 g
Błonnik
3g
Białko
2,5 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Marchew 30%, groszek 20%, ziemniak 15%, jabłko 10%, SELER 10%, pietruszka 10%, cebula 5%

Przechowywanie i stosowanie

Prymat - musztarda Rosyjska bardzo ostra 180 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 344 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Zawiera, Sezam - Może
zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Gruboziarnista struktura oraz obecność w składzie wyjątkowo ostrej, czarnej gorczycy czyni z niej doskonały dodatek do
mięs pieczonych, smażonych oraz z grilla.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musztarda rosyjska.
Marka: Prymat
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w zacienionym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
467 kJ / 112 kcal
Tłuszcz:
6,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,2 g
Węglowodany:
8,5 g
w tym cukry:
5,5 g
Białko:
4,6 g
Sól:
2,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, GORCZYCA biała, ocet spirytusowy, GORCZYCA czarna, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
aromat, ekstrakt z kurkumy
Przygotowanie i stosowanie: Wyciek wody jest naturalną cechą produktu. Przed użyciem wymieszać.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez konserwantów, bardzo ostra, hermetyczne zamknięcie - vacuum cap - gwarancja świeżości

Prymat - Musztarda Sarepska ostra 180 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 348 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Zawiera, Sezam - Może
zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Odznacza się wyrazistym smakiem i gruboziarnistą strukturą. Jest idealna do mięs, sałatek oraz kanapek, a także jako
składnik marynat.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Musztarda sarepska.
Marka: Prymat
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w zacienionym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna:
490 kJ /117 kcal
Tłuszcz:
6,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,2 g
Węglowodany:
8,8 g
w tym cukry:
5,7 g
Białko:
4,9 g
Sól:
2,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, GORCZYCA biała, ocet spirytusowy, GORCZYCA czarna, cukier, sól, aromat, ekstrakt z kurkumy
Przygotowanie i stosowanie: Wyciek wody jest naturalną cechą produktu. Przed użyciem wymieszać.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez konserwantów, ostra, hermetyczne zamknięcie - vacuum cap - gwarancja świeżości

MINOS - Aktywny spray myjący 400 ml
Opis Produktu
Opis produktu: przeznaczony jest do mycia nagrobków oraz innych powierzchni z kamienia polerowanego(lastriko, granitu, marmuru);
skutecznie usuwa zabrudzenia, pielęgnuje i nadaje połysk, usuwa zazielenienia, ślady po liściach oraz ptasie odchody, chroni przed
kurzem(posiada właściwości antyelektrostatyczne). Butelka ze spryskiwaczem zapewnia wygodne użytkowanie. Produkt posiada
przyjemny, leśny zapach.
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Spryskać czyszczoną powierzchnię, a następnie wyczyścić za pomocą ściereczki. W przypadku silnych zabrudzeń
pozostawić na kilka minut na czyszczonej powierzchni. Na zakończenie zaleca się przetarcie powierzchni wilgotną ściereczką. W celu
uzyskania idealnego połysku i zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, po użyciu Minos Aktywnego
Sprayu myjącego zaleca się konserwację i nabłyszczanie Minos - płynną lub stałą pastę do nagrobków. W czasie stosowania zaleca się
chronić skórę rąk. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Chronić przed dziećmi.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Aktywny spray myjący
Marka: MINOS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne; <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycja zapachowa,
Limonene, środek konserwujący(Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol).

Przechowywanie i stosowanie

Listerine - Płyn do płukania jamy ustnej zero 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Stosowany dwa razy dziennie płyn do płukania jamy ustnej Listerine Cool Mint łagodny smak poprawia codzienną higienę jamy ustnej
dzięki zawartości olejków eterycznych i łagodnemu miętowemu smakowi:. - Łagodny w smaku - silny w działaniu . - Skutecznie zwalcza bakterie, również tam,
gdzie nie dociera szczoteczka: pomiędzy zębami, na dziąsłach i na języku . - Zapobiega powstawaniu i redukuje płytkę nazębną, która jest główną przyczyną
chorób dziąseł . - Zapewnia długotrwałe uczucie świeżego oddechu. . Listerine ma działanie przeciwbakteryjne - co potwierdzono w testach klinicznych.
Równocześnie utrzymuje równowagę flory bakteryjnej jamy ustnej.

Marka standaryzowana: Listerine
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Listerine
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. Nie połykać. W przypadku połknięcia należy skorzystać z
pomocy medycznej. Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników. W przypadku wystąpienia podrażnień w jamie
ustnej należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem dentystą. Dzieci powyżej 6. roku życia wymagają nadzoru osoby dorosłej
podczas stosowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Propylene Glycol, Sorbitol, Poloxamer 407, Sodium Lauryl Sulfate, Eucalyptol, Benzoic Acid, Sodium Benzoate, Methyl
Salicylate, Thymol, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride, Menthol, Sucralose, Aroma, CI 42053, Zawiera fluorek sodu (220 ppm F?)
Przygotowanie i stosowanie: Otwieranie: Ścisnąć nakrętkę i przekręcić. Zamykanie: Przekręcić nakrętkę aż do zablokowania. Sposób
użycia: Stosować dwa razy dziennie. Dla optymalnej skuteczności działania stosować rano i wieczorem po szczotkowaniu zębów. Nalać do
kubka 20 ml (4 łyżeczki po 5 ml), płukać zęby i dziąsła przez 30 sekund, a następnie wypluć płyn. U dzieci pomiędzy 6. a 12. rokiem życia
użyć 10 ml płynu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: usuwa do 97 % bakterii pozostałych po szczotkowaniu, dogłębnie oczyszcza, do 12 godzin świeżości

Palmolive - Żel pod prysznic kremowy czarna orchidea 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Poczuj się bliżej natury i pokochaj swoją miękką, nawilżoną skórę, dzięki żelowi pod prysznic Palmolive z nutami orchidei
i mleka.
Marka standaryzowana: Palmolive
Jednostka opisowa: ml PUMP

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Palmolive
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Lauryl Hydroxysultaine, Sodium Salicylate,
Sodium Benzoate, Glycol Distearate, Glycerin, Polyquaternium-7, Citric Acid, Coco-Glucoside, Tetrasodium EDTA, PEG-150
Pentaerythrityl Tetrastearate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate, PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, Lactose, Whey Protein, Phalaenopsis
Amabilis Extract, Benzyl Salicylate, Coumarin, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool.
Przygotowanie i stosowanie: -,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 95% biodegradowalna formuła, Składniki pozyskiwane w odpowiedzialny sposób**, Produkcja w fabrykach z certyfikatem True
Zero Waste, Butelka nadająca się do recyklingu, Kremowa konsystencja, Nawilżająca, mleczna formuła, Zapach orchidei, Gładka i miękka
skóra w dotyku, Testowany dermatologicznie
Dodatkowe informacje: Spraw, że Twój codzienny prysznic będzie przyjemnym czasem, w którym dbasz o siebie i łączysz się znów z
naturą, dzięki żelowi pod prysznic Palmolive Naturals Orchid&Milk. To kremowy żel, który został stworzony tak, by pozostawiać Twoją
skórę gładką, miękką, nawilżoną i pachnącą mlecznym aromatem orchidei po każdej kąpieli. Żel pod prysznic Palmolive Naturals
Orchid&Milk to:. - kremowa konsystencja, - nawilżająca, mleczna formuła, która pozostawia skórę gładką i miękką w dotyku, - delikatny
zapach orchidei, - dbanie o naturalne pH skóry, - produkt testowany dermatologicznie. Jako marka Palmolive jesteśmy zaangażowani w
pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju, dlatego nasz kremowy żel pod prysznic Palmolive Naturals Orchid&Milk to:. - 95% składników
pochodzenia naturalnego*, - formuła produktu w 95% biodegradowalna i nie zawiera mikroplastików, - odpowiedzialne pozyskiwanie
materiałów i usług**, - produkcja odbywa się w fabrykach z certyfikatem True Zero Waste (obiektach które ograniczają zużycie wody i
energii). - butelka nadaje się do recyklingu. Teraz przy każdym prysznicu nie tylko będziesz cieszyć się miękką i nawilżoną skórą, ale też
zrobisz coś dla planety. . Odrobina natury, aby poczuć się w pełni sobą. . * Woda i składniki pochodzenia naturalnego przetworzone w
ograniczonym zakresie. ** więcej informacji na: www.colgatepalmolive.com/committed-to-responsible-sourcing.

Palmolive - Żel pod prysznic 3w1 750 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Poczuj przypływ energii i połączenie z naturą używając żelu pod prysznic Palmolive Men Energising 3w1 z olejkiem
cytrusowym i ekstraktem z magnezu.
Marka standaryzowana: Palmolive
Jednostka opisowa: ml PUMP

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Palmolive
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Parfum, Lauryl Hydroxysultaine, Sodium Salicylate,
Sodium Benzoate, Glycol Distearate, Glycerin, Citric Acid, Polyquaternium-7, Tetrasodium EDTA, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate,
Magnesium Sulfate, Zinc Citrate, Laureth-4, PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Citrus Limon Peel Oil,
Benzyl Salicylate, Limonene, Linalool, CI 14720, CI 19140.
Przygotowanie i stosowanie: -,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 95% biodegradowalna formuła, Składniki pozyskiwane w odpowiedzialny sposób**, Z dodatkiem w 100% naturalnych olejków
eterycznych, Produkcja w fabrykach z certyfikatem True Zero Waste, Butelka nadająca się do recyklingu, Formuła łagodna dla skóry,
Testowany dermatologicznie, * Woda i składniki pochodzenia naturalnego przetworzone w ograniczonym zakresie.** więcej informacji na:
www.colgatepalmolive.com/committed-to-responsible-sourcing
Dodatkowe informacje: Połącz się znów z naturą poprzez orzeźwiający prysznic z żelem Palmolive Men Energising 3w1. Inspirowany
naturą, zawiera w 100% naturalne olejki eteryczne z cytrusów i ekstrakt z magnezu. Nadaje się do mycia zarówno ciała, twarzy, jak i
włosów - dzięki czemu nie musisz używać kilku produktów pod prysznicem. Żel pod prysznic Palmolive MEN Energising to:. orzeźwienie i przypływ energii. - dodatek w 100% naturalnych olejków eterycznych z cytrusów, - produkt 3w1 do ciała, twarzy i włosów,
- dbanie o naturalne pH skóry, - produkt testowany dermatologicznie, . - formuła łagodna dla skóry. . Jako marka Palmolive jesteśmy
zaangażowani w pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju, dlatego nasz orzeźwiający żel pod prysznic Palmolive MEN Energising 3w1:. zawiera w swoim składzie 94% składników pochodzenia naturalnego*, - formuła produktu jest w 95% biodegradowalna i nie zawiera
mikroplastików, - odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i usług**, - produkcja odbywa się w fabrykach z certyfikatem True Zero
Waste (obiektach które ograniczają zużycie wody i energii), - butelka nadająca się do recyklingu. Teraz przy każdym prysznicu z Palmolive

Men Energising 3w1 nie tylko poczujesz orzeźwienie i przypływ energii, ale też zrobisz coś dla planety. . Odrobina natury, aby poczuć się
w pełni sobą. . * Woda i składniki pochodzenia naturalnego przetworzone w ograniczonym zakresie. ** więcej informacji na:
www.colgatepalmolive.com/committed-to-responsible-sourcing.

Pedigree-Karma dla psów małych ras.Wołowina z warzywami 2kg
Opis Produktu
Opis produktu: Karma sucha Pedigree Vital Protection została specjalnie opracowana, aby wspierać cztery kluczowe potrzeby zdrowotne
psa: pomaga zachować silny układ odpornościowy, zdrową skórę i sierść, dobre trawienie oraz zdrowe zęby. Pedigree Vital Protection
pomaga utrzymać Twojego psa w zdrowiu i witalności. Witalność. Z witaminą B i substancjami mineralnymi, aby Twój pies mógł cieszyć
się witalnością i pełnią życia. Zdrowe zęby. Każdy pies zasługuje na szczęśliwy i zdrowy uśmiech. Ponieważ psy smakują życie przez
pyszczki ważne jest dla nich, aby zęby i dziąsła były zawsze zdrowe. Dlatego karma Pedigree Mini dla psów dorosłych małych ras zawiera
specjalny aktywny składnik, który pomaga chronić zęby psa przed odkładaniem się kamienia nazębnego, a specjalnie opracowana
konsystencja granulek pomaga je czyścić. Dobre trawienie. Każdy pies zasługuje na zdrowy brzuszek. Nasze produkty zawierają naturalne
włókno pokarmowe i wysokiej jakości białka, które wspierają zdrowe trawienie. Zdrowa skóra i sierść. Każdy pies zasługuje na to, aby
wyglądać i czuć się zdrowo. Nasze receptury zawierają cynk i olej słonecznikowy, naturalne źródło kwasów tłuszczowych Omega-6, które
pomogą Twojemu psu wyglądać i czuć się świetnie. Wysoka odporność. Każdy pies zasługuje na dodatkową ochronę. Nasze receptury
zawierają witaminę E, znaną z pełnienia funkcji przeciwutleniacza, a także substancje mineralne, które wspierają układ odpornościowy psa
małej rasy. Więc teraz nie musisz się martwić, za czym węszy Twój pies, gdy nie patrzysz. Opracowane przy współpracy naszych
weterynarzy. Bez sztucznych barwników. Bez wzmacniaczy smaków. Opracowane przez specjalistów ds. żywienia i lekarzy weterynarii z
centrum Waltham. www.waltham.com.
Marka standaryzowana: Pedigree
Jednostka opisowa: kg
Podmarka: Vital Protection

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów małych ras.
Marka: Pedigree
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Opakowanie trzymać z daleka od dzieci i zwierząt. Niewłaściwe użycie grozi uduszeniem.
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
białko:
zawartość tłuszczu:
materia nieorganiczna:
włókno surowe:
kwasy omega-6:

Składniki analityczne (%):
22
13
8
2.2
2.9

-

Dodatki / 1 kg:

Przeciwutleniacze
Barwniki
Dodatki dietetyczne:
Witamina A:
12581 IU
Witamina B1:
29.1 mg
Witamina B2:
49.8 mg
Witamina D3:
1388 IU
Witamina E:
120 mg
Siarczan miedzi pięciowodny: 22 g
Siarczan manganu jednowodny:75 mg
Jodek potasu:
1.8 mg
Selenin sodu:
0.74 mg
Siarczan cynku jednowodny: 200 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% wołowiny w brązowych granulkach), oleje i tłuszcze (w tym
0.5% oleju słonecznikowego), produkty pochodzenia roślinnego (w tym 2% wysłodków buraczanych), substancje mineralne (1.9%, w tym
0.7% tripolifosforanu sodu jako składnika aktywnego w brązowych granulkach), warzywa (4% marchewki w pomarańczowych granulkach,
4% groszku w zielonych granulkach), roślinne ekstrakty białkowe
Pozostale informacje: 377 kcal 100 g,
Przygotowanie i stosowanie: Dzienna ilość karmy:, Tylko karma sucha 1 kg / 25 g, Tylko karma sucha 3 kg / 55 g, Tylko karma sucha 5 kg
/ 85 g, Tylko karma sucha 7 kg / 110 g, Tylko karma sucha 10 kg / 140 g, Karma sucha + *Saszetka 1 kg / 15 g + 1/2, Karma sucha +
*Saszetka 3 kg / 35 g + 1, Karma sucha + *Saszetka 5 kg / 50 g + 1 1/2, Karma sucha + *Saszetka 7 kg / 75 g + 1 1/2, Karma sucha +
*Saszetka 10 kg / 95 g + 2, Zalecamy podawać zwierzęciu karmę Pedigree suchą i mokrą. Sposób karmienia: Należy dostosować ilość karmy
do poziomu aktywności, rasy i wieku psa. Zmieniając dietę zwierzęcia, uwzględnij okres przejściowy. Aby uzyskać informacje jak karmić
psa, odwiedź naszą stronę internetową bądź zadzwoń pod numer naszej infolinii. Pamiętaj, aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do
świeżej wody. Przed skorzystaniem z tabeli, upewnij się, że twój pies jest zdrowy i w dobrej kondycji.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: witalność, dopasowany rozmiar granulek, 100% kompletna
Dodatkowe informacje: Więcej informacji dotyczących składników zamieszczonych na opakowaniu znajdziesz na www.pedigree.pl.

Auchan - Salami naturalne plastry 100g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać śladowe ilości: SELERA, GORCZYCY, SOI, pochodne MLEKA
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku: fosforanów, glutaminianu monosodowego, barwników
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Kiebasa wieprzowo-wołowa drobno rozdrobniona surowa, wędzona, suszona, dojrzewająca
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania produkt zachowuje gwarantowaną jakość przez 48 godzin w zalecanych warunkach
przechowywania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salami plastry
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: 100 g wyprodukowano ze: 101 g mięsa wieprzowego i 35 g mięsa wołowego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +1 do +10C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1803 kJ/ 435 Kcal
Tłuszcz
37 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone13 g
Węglowodany
3,5 g
- w tym cukry
1,0 g
Białko
22 g
Sól
4,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, wołowe, tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawa(zawiera aromaty, ekstrakty przypraw w tym pieprz),
glukoza, sacharoza, przeciwutleniacz izoaskorbinian sodu, substancja konserwująca - azotan sodu, kultury starterowe

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kiełbasa krakowska plastry 100 g

Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawieraći: GLUTEN, SELER, GORCZYCĘ, SOJ Ę, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ)

Opis produktu: 100 g wyprodukowano ze 134 g mięsa wieprzowego i 15 g mięsa wołowego. Smak który polubisz!
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowo - wołowa, grubo rozdrobniona, wędzona, parzona, suszona, plastrowana
Warunki przechowywania: Produkt należy spożyć w ciągu 48 godzin po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa krakowska sucha
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1'C do +6'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
972 kJ/ 233 Kcal
Tłuszcz
14 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6 g
Węglowodany
0,7 g
- w tym cukry
<0,5 g
Białko
26 g
Sól
2,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso (134 g wieprzowego i 15 g wołowego wykorzystano do przygotowania 100 g gotowego prouktu), sól, przyprawy (w
tym czosnek), przeciwutleniacz (askorbinian sodu), substancja konserwująca (azotyn sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Iglotex - Proste Historie Zapiekanka z farszem pieczarkowo cebulowym 200 g
Opis Produktu

Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Opis produktu: Chrupiąca bagietka oraz bogactwo pieczarek i sera to początek historii naszej zapiekanki. To smak jak za dawnych lat,
który możesz rozwinąć, dodając własne, smaczne zakończenia.
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bistro
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Zamrożoną zapiekankę wyjmij z opakowania i umieść na ruszcie w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180°C-200°C. Piecz przez około 12 minut, do momentu roztopienia sera i zarumienienia bagietki. Dodaj do swojej zapiekanki
coś ekstra. Przypraw ją listkami świeżego oregano. Ponieważ urządzenia różnią się między sobą, powyższe informacje należy traktować
jako wskazówki. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zapiekanka z farszem pieczarkowo-cebulowym, na podpieczonej bagietce. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. w temperaturze -6°C: 1 tydzień. w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. w temperaturze poniżej 18°C: Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii podane w polu kodowym z tyłu opakowania. Chronić przed rozmrożeniem.
Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
828 kJ / 198 kcal
Tłuszcz
7,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,4 g
Węglowodany
24 g
w tym cukry
1,7 g
Białko
7,6 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: bagietka: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, EKSTRAKT słodu JĘCZMIENNEGO, cukier, słód
JĘCZMIENNY, ziarno JĘCZMIENIA, glukoza, mąka SOJOWA, mąka ze słodu JĘCZMIENNEGO, środek do przetwarzania mąki: kwas
askorbinowy, dodatki do bagietki: pieczarki (36%), SER MOZZARELLA (27%), woda, cebula (11%), cebula smażona (5%) (cebula, olej
rzepakowy, mąka PSZENNA, sól), skrobia modyfikowana, przyprawy, olej rzepakowy
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: chrupiąca bagietka
Dodatkowe informacje: prostehistorie.com.pl. instagram.com/prostehistorie. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801 188. Opłata
zgodna z taryfą Twojego operatora.

Iglotex - Zapiekanka z szynką wieprzową i pieczarkami 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Chrupiąca bagietka oraz bogactwo szynki, pieczarek i sera to początek historii naszej zapiekanki. To smak jak za dawnych
lat, który możesz rozwinąć, dodając własne, smaczne zakończenia.
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bistro
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Zamrożoną zapiekankę wyjmij z opakowania i umieść na ruszcie w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180°C-200°C. Piecz przez około 12 minut, do momentu roztopienia sera i zarumienienia bagietki. Dodaj do swojej zapiekanki
coś ekstra. Przypraw ją listkami świeżej bazylii. Ponieważ urządzenia różnią się między sobą, powyższe informacje należy traktować jako
wskazówki. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zapiekanka z farszem pieczarkowo-cebulowym i szynką wieprzową, na podpieczonej bagietce. Produkt
głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. w temperaturze -6°C: 1 tydzień. w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. w temperaturze poniżej 18°C: Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii podane w polu kodowym z tyłu opakowania. Chronić przed rozmrożeniem.
Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
829 kJ / 198 kcal
Tłuszcz
7,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,6 g
Węglowodany
24 g
w tym cukry
1,7 g
Białko
8,1 g
Sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: bagietka: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, EKSTRAKT słodu JĘCZMIENNEGO, cukier, słód
JĘCZMIENNY, ziarno JĘCZMIENIA, glukoza, mąka SOJOWA, mąka ze słodu JĘCZMIENNEGO, środek do przetwarzania mąki: kwas

askorbinowy, dodatki do bagietki: pieczarki (28%), szynka wieprzowa (22%) (mięso wieprzowe,woda, skrobia ziemniaczana, sól, BIAŁKO
wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, przeciwutleniacze: cytryniany sodu, askorbinian sodu; hydrolizat BIAŁKA KUKURYDZY,
przyprawy, EKSTRAKTY przypraw, aromat, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu), SER MOZZARELLA (22%), woda, cebula
(9%), cebula smażona (4%) (cebula, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, sól), sól, skrobia modyfikowana, przyprawy, olej rzepakowy
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: chrupiąca bagietka
Dodatkowe informacje: prostehistorie.com.pl. instagram.com/prostehistorie. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801 188. Opłata
zgodna z taryfą Twojego operatora.

Muller - Deser. Riso malina 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 208 g
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN i SOJĘ
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Riso
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser mleczno-ryżowy z 15 % sosem malinowym.
Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna
453 kJ/107 kcal
Tłuszcz
2,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,4 g
Węglowodany
18,4 g
w tym cukry
12,4 g
Białko
3,0 g
Sól
0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne, MAŚLANKA, cukier, ryż 6,7 %, woda, maliny 5,2 %, sok malinowy z zagęszczonego soku malinowego 5,1 %,
glukoza, JAJA, sól, skrobia modyfikawana, substancje zagęszczające: mączka chleba świętojańskiego, guma guar, pektyny, kwas: kwa
cytrynowy, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany wapnia, barwnik: kwas karminowy, aromat,
Sklad produktu: Zawartość składników mlecznych minimum 66 %

Przechowywanie i stosowanie

Muller - Deser Riso czekolada 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 210 g

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN i SOJĘ
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Riso
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser mleczno-ryżowy z 20% sosem o smaku czekoladowym.
Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna
460 kJ/109 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
18,0 g
w tym cukry
12,5 g
Białko
3,3 g
Sól
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne, MAŚLANKA, woda, cukier, ryż 6,3 %, czekolada w proszku 2,2 % (cukier, KAKAO), czekolada 0,1 %,
glukoza, JAJA, sól, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające: mączka chleba świętojańskiego, guma guar, karagen, aromat
Sklad produktu: Zawartość składników mlecznych minimum 73 %

Przechowywanie i stosowanie

Muller - Mullermilch o smaku truskawkowym 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 420 g

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać inne ORZECHY
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Müllermilch
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Najlepiej pić schłodzony
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny o smaku truskawkowym, wzbogacony o witaminy. Pasteryzowany.
Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
268 kJ / 64 kcal
Tłuszcz
1,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
9,5 g
w tym cukry
9,5 g
Białko
3,2 g
Sól
0,14 g
Witamina B6
0,28 mg
Witamina B2
0,35 mg

Witamina B1
Witamina B12

0,23 mg
0,50 ug

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MAŚLANKA, produkt SERWATKOWY (z MLEKA), cukier, roślinny koncentrat
barwiący (z BURAKA), 0,04% zagęszczony sok truskawkowy, stabilizator (karagen), aromat, tiamina, RYBOFLAWINA, witamina B6,
witamina B12
Pozostale informacje: 379 ml e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 1,3% tłuszczu, witaminy E, B6, B2, B1

Müller - Napój mleczny o smaku waniliowym 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 424 g
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać inne ORZECHY
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Müllermilch
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Najlepiej pić schłodzony
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny o smaku waniliowym, wzbogacony w witaminy. Pasteryzowany.
Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna
286 kJ / 68 kcal
Tłuszcz
1,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
10,7 g

w tym cukry
Białko
Sól
Witamina B6
Ryboflawina
Tiamina
Witamina B12

10,0 g
3,2 g
0,14 g
0,28 mg (20%*)
0,35 mg (25%*)
0,23 mg (21%*)
0,50 µg (20%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MAŚLANKA, cukier, produkt SERWATKOWY (z MLEKA), skrobia modyfikowana,
0,06% naturalny aromat waniliowy, barwnik: karoteny, stabilizator: karagen, tiamina, RYBOFLAWINA, witamina B6, witamina B12
Pozostale informacje: 378 ml e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 1,4% tłuszczu, witaminy B2, B1, B6, B12

Muller - Mullermilch o smaku bananowym 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 420 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Müllermilch
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny o smaku bananowym, wzbogacony w witaminy. Pasteryzowany.
Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza w 100 g:

Wartość energetyczna

284 kJ / 67 kcal

Tłuszcz
1,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
10,5 g
w tym cukry
10,0 g
Białko
3,2 g
Sól
0,14 g
Witamina B6
0,28 mg (20%*)
Ryboflawina
0,35 mg (25%*)
Tiamina
0,23 mg (21%*)
Witamina B12
0,50 µg (20%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MAŚLANKA, cukier, produkt SERWATKOWY (z MLEKA), skrobia modyfikowana, 0,09
% przecier bananowy, 0,02 % zagęszczony przecier bananowy, stabilizator: karagen, aromat (zawiera MLEKO), tiamina,
RYBOFLAWINA, witamina B6, witamina B12
Pozostale informacje: 378 ml e,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Najlepiej pić schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 1,4% tłuszczu, witaminy B2, B1, B6, B12

Muller - Müllermilch napój mleczny o smaku czekoladowym 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 428 g
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać inne ORZECHY
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Müllermilch
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Najlepiej pić schłodzony
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny o smaku czekoladowym, wzbogacony w witaminy. Pasteryzowany.
Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna
301 kJ / 71 kcal
Tłuszcz
1,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
10,7 g
w tym cukry
10,2 g
Białko
3,4 g
Sól
0,15 g
Witamina B6
0,28 mg (20%*)
Ryboflawina
0,35 mg (25%*)
Tiamina
0,23 mg (21%*)
Witamina B12
0,50 µg (20%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MAŚLANKA, produkt SERWATKOWY (z MLEKA), 3,8% czekolada w proszku (cukier,
KAKAO w proszku), cukier, skrobia modyfikowana, stabilizator: karagen, sól, aromat, tiamina, RYBOFLAWINA, witamina B6, witamina
B12
Pozostale informacje: 377 ml e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: witaminy B2, B1, B6, B12

Mullermilch -Kokos- pistacja. napój mleczny.400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 422 g
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać inne ORZECHY
Marka standaryzowana: Müller

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Müllermilch
Warunki przechowywania: Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Najlepiej pić schłodzony
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny o smaku pistacjowo-kokosowym, wzbogacony o witaminy. Pasteryzowany.
Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
283 kJ / 67 kcal
Tłuszcz
1,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,9 g
Węglowodany
10,4 g
w tym cukry
9,7 g
Białko
3,2 g
Sól
0,14 g
Witamina B6
0,28 mg
Witamina B2
0,35 mg
Witamina B1
0,23 mg
Witamina B12
0,50 ug

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MAŚLANKA, cukier, produkt SERWATKOWY (z MLEKA), skrobia modyfikowana,
0,07% Przecier z PISTACJI, 0,03% suszony EKSTRAKT z miąższu KOKOSA (zawiera MLEKO), barwnik (E 141), stabilizator
(karagen), aromat, tiamina, RYBOFLAWINA, witamina B6, witamina B12
Pozostale informacje: -

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

Unimil - Nielateksowe prezerwatywy 10 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 40 g
Opis produktu: Nowa generacja prezerwatyw. To nie jest zwykła paczka prezerwatyw. To najnowsza technologia, która umożliwia
wyjątkowo intymne doznania seksualne. Nasz materiał Skynfeel jest tak delikatny i wygodny, że zapewnia prawdziwie naturalne
dopasowanie oraz odczucia. Trzymasz w ręku bilet do świata wyjątkowych doznań, który pozwoli wam obojgu poczuć wszystko. To nie
jest zwykła paczka prezerwatyw. To jakby nie mieć nic na sobie. Poczuj wszystko. Ekstra nawilżanie. - prosty kształt ze zbiorniczkiem. wytrzymałość najlepszego lateksu. - 40% więcej wyjątkowo delikatnego środka nawilżającego zapewnia maksymalny komfort i potęguje
doznania*. - naturalny kolor. - szerokość nominalna 53 mm. Prezerwatywy wykonane w technologii Skynfeel - zaawansowanego
technologicznie materiału nielateksowego, który jest tak delikatny i wygodny, że praktycznie go nie poczujecie. Każda prezerwatywa jest
testowana elektronicznie, by spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności. *w porównaniu do Skyn Orginal.
Marka standaryzowana: Unimil
Podmarka: Skyn

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Nielateksowe prezerwatywy
Marka: Unimil
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu oraz chronić przed działaniem światła słonecznego. .

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Ten produkt jest wykonany z syntetycznego poliizoprenu, nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego i może
być stosowany przez osoby ze stwierdzoną lub możliwą alergią na naturalny lateks. Przed zastosowaniem proszę zapoznać się z załączoną
instrukcją. Prawidłowe stosowanie prezerwatyw pomaga obniżyć ryzyko ciąży oraz wielu chorób przenoszonych drogą płciową. Żadna
metoda antykoncepcji nie zapewnia 100% ochrony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: maksymalny komfort, Skynfeel - delikatny nielateksowy materiał

Tymbark - Sok pomarańczowy 100% 300 ml
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 340 g
Opis produktu: Tymbark wie, że tajemnicą dobrego soku są najlepszej jakości owoce. Dzięki temu, nasze soki są pełne witamin i
minerałów. To doskonałe i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy przez cały rok chcą cieszyć się wyjątkowym smakiem owoców. są z dojrzałych, soczystych owoców. - zawierają witaminę C, która wspomaga odporność, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego i redukuje uczucie znużenia. - są źródłem przeciwutleniaczy, które spowalniają procesy starzenia i zapobiegają chorobom serca.
- stanowią jedną z zalecanych porcji owoców i warzyw. Pełen smaku sok pomarańczowy Tymbark jest źródłem witaminy C. Dzięki temu
nie tylko znakomicie smakuje, ale też wzmacnia odporność i zapewnia dobre samopoczucie na cały dzień.
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok pomarańczowy 100% z zagęszczonego soku pomarańczowego z witaminą C. Pasteryzowany. Źródło
witaminy C.
Marka: Tymbark
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witaminy C.Zawiera naturalnie występujące cukry tylko z owoców.
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze w 100 ml
energia
187 kJ / 44 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
10 g
w tym cukry
10 g
białko
0,6 g
sól
0g
witamina C
6 mg / 7,5%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok pomarańczowy 100% z zagęszczonego soku, witamina C
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed otwarciem. Zawartość owoców może powodować powstanie naturalnego osadu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło witaminy C

Mama i Ja - Woda niegazowana 6x1,5l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 9450 g
Opis produktu: Woda źródlana nienasycona dwutlenkiem węgla, wydobywana z ujęcia S-4 w Damnicy. W procesie odżelaziania poddana
napowietrzaniu i filtracji. Mama i ja jest niegazowaną wodą źródlaną o niskiej zawartości sodu. Stanowi idealną bazę do przygotowywania
posiłków dla niemowląt. Czerpana jest z głębokości 157 metrów, ze źródła na obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego. Produkt posiada
pozytywną opinię Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" nr 24/DKJ/2017.
Marka standaryzowana: Mama i ja
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Woda źródlana niegazowana.
Marka: Mama i ja
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i nienasłonecznionym miejscu. Chronić przed przemrożeniem. Po otwarciu przechowywać
w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 x 1,5 l

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: woda odpowiednia do przygotowania żywności dla niemowląt, Centrum Zdrowia Dziecka - pozytywna opinia, nr 24/DKJ/2017

Kubuś - Banan. Mus z owoców 100% przecierowy 100 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 106 g
Opis produktu: To smaczna pożywna i naturalna przekąska w formie musu z bananów i jabłek bez dodatku cukru. Jest źródłem cennego
błonnika, który reguluje pracę jelit oraz witaminy C. Kubuś Mus to idealny produkt dla dzieci na drugie śniadanie w wygodnym, lekkim i
bezpiecznym opakowaniu. Dzięki temu jest doskonałą propozycją do śniadaniówki, plecaka, na spacer czy na szkolną wycieczkę!.
Marka standaryzowana: Kubuś
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru

Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mus z owoców 100% z dodatkiem witaminy C. Przecierowy, pasteryzowany. Bez dodatku cukru.
Zawiera naturalnie występujące cukry. Wysoka zawartość witaminy C. Źródło błonnika.
Marka: Kubuś
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.Wysoka zawartość witaminy C.Źródło błonnika.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie zostawiaj bez opieki małego dziecka z nakrętką - może ją połknąć.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze w 100 g
energia
310 kJ / 73 kcal
tłuszcz
0,3 g
w tym kwasy nasycone0,08 g
węglowodany
16,1 g
w tym cukry
14,6 g
błonnik
1,6 g
białko
0,7 g
sól
0g
witamina C
24 mg / 30%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: przeciery z: bananów (66%) i jabłek (34%), witamina C

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z witaminą C, bez dodatku cukru, bez konserwantów, źródło błonnika
Dodatkowe informacje: Po pierwsze drugie śniadanie.

Kubuś - Jabłko-banan. Mus z owoców 100% przecierowy 100 g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 110 g
Opis produktu: To smaczna pożywna i naturalna przekąska w formie musu z jabłek i bananów bez dodatku cukru. Jest źródłem cennego
błonnika, który reguluje pracę jelit oraz witaminy C. Kubuś Mus to idealny produkt dla dzieci na drugie śniadanie w wygodnym, lekkim i
bezpiecznym opakowaniu. Dzięki temu jest doskonałą propozycją do śniadaniówki, plecaka, na spacer czy na szkolną wycieczkę!.
Marka standaryzowana: Kubuś
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mus z owoców 100% częściowo z soku zagęszczonego z dodatkiem witaminy C. Przecierowy,
pasteryzowany. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Wysoka zawartość witaminy C i błonnika.
Marka: Kubuś
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Bez dodatku cukru.Zawiera naturalnie występujące cukry.Wysoka zawartość błonnika i witaminy C.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie zostawiaj bez opieki małego dziecka z nakrętką - może ją połknąć.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin.
Wartości odżywcze w 100 g
energia
228 kJ / 54 kcal
tłuszcz
0,4 g
w tym kwasy nasycone0,04 g
węglowodany
11,2 g
w tym cukry
10,8 g
błonnik
1,9 g
białko
0,4 g
sól
0g
witamina C
24 mg / 30%*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: przeciery z: jabłek (88%) i bananów (6%), sok jabłkowy (6%) z zagęszczonego soku, witamina C

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatku cukru, bez konserwantów, bogactwo błonnika
Dodatkowe informacje: Po pierwsze drugie śniadanie.

Piątnica - Skyr jogurt typu islandzkiego mango marakuja 330 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Marka standaryzowana: Piątnica
Informacje dot stylu zycia: Bogaty w białko, wyprodukowano bez stosowania GMO
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Skyr
Warunki przechowywania: Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt typu islandzkiego mango & marakuja
Marka: Piątnica
Dodatki: Oswiadczenia zywieniowe: Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
336 kJ/80 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
10 g
w tym cukry
10 g
Białko
6,5 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, owoce 8% (mango 5,5%, przecier MARAKUI 2,5%), cukier, aromaty naturalne, żywe kultury
bakterii JOGURTOWYCH (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus)
Pozostale informacje: -

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: -

Piątnica - Skyr jogurt pitny typu islandzkiego wanilia 330 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Piątnica
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Skyr jogurt typu islandzkiego wanilia
Marka: Piątnica
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w białko.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
328 kJ/78 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
9,5 g
w tym cukry
9,0 g
Białko
6,5 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, cukier, zagęszczony sok z cytryny, aromat naturalny, EKSTRAKT wanilii, żywe kultury bakterii
JOGURTOWYCH (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus)
Pozostale informacje: Masa netto:, 330 ml/350 g e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bogaty w białko, wyprodukowano bez stosowania GMO

Piątnica - Skyr jogurt typu islandzkiego jagoda 330 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Marka standaryzowana: Piątnica
Informacje dot stylu zycia: Bogaty w białko, wyprodukowano bez stosowania GMO
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Skyr
Warunki przechowywania: Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt typu islandzkiego jagoda
Marka: Piątnica
Dodatki: Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w białko.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze +1°C do +8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
328 kJ/78 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
9,5 g
w tym cukry
9,0 g
Białko
6,5 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, owoce 8% (jagoda 4% i przecier jagodowy 4%), cukier, aromat naturalny, żywe kultury bakterii
JOGURTOWYCH (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus)
Pozostale informacje: -

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: -

Auchan - Bio migdały ze skórką 125g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne surowe migdały ze skórką
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać śladowe ilości skórek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego światła i źródeł ciepła. Po otwarciu spożyć w
ciągu 15 dni
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2623 kJ/ 635 Kcal
Tłuszcz
56 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,8 g
Węglowodany
4g
- w tym cukry
4g
Błonnik
14 g
Białko
23 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ekologiczne MIGDAŁY

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzechy nerkowca prażone i solone Bio 125g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne orzechy nerkowca prażone i solone
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać śladowe ilości skórek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego światła i źródeł ciepła. Po otwarciu spożyć w
ciągu 15 dni
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2469 kJ/ 596 Kcal
Tłuszcz
48 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,4 g
Węglowodany
17 g
- w tym cukry
5,9 g
Błonnik
7,2 g
Białko
20 g
Sól
1,64 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: NERKOWCE* i sól (*ekologiczna metoda produkcji)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Rodzynki sułtańskie Bio 175g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne rodzynki sułtańskie
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać śladowe ilości pestek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego światła i źródeł ciepła. Po otwarciu spożyć w
ciągu 15 dni
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1384 kJ/ 326 Kcal
Tłuszcz
0,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
74 g
- w tym cukry
68 g
Błonnik
5,6 g
Białko
3g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Rodzynki sułtańskie*, olej słonecznikowy* (*ekologiczna metoda produkcji)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio mango suszone w kawałkach 100g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne mango suszone w kawałkach
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego światła i źródeł ciepła. Po otwarciu spożyć w
ciągu 15 dni
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1375 kJ/ 325 Kcal
Tłuszcz
1,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
72 g
- w tym cukry
59 g
Błonnik
7,3 g
Białko
2,8 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ekologiczne mango suszone

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Żurawina suszona Bio 175g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZECHY

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne jagody (żurawina)
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego światła i źródeł ciepła. Po otwarciu spożyć w
ciągu 15 dni
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1426 kJ/ 336 Kcal
Tłuszcz
0,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
79 g
- w tym cukry
72 g
Błonnik
5,5 g
Białko
0,3 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Żurawina*, cukier trzcinowy*, olej słonecznikowy*. (*ekologiczna metoda produkcji)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio mieszanka studencka 150g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY oraz SKÓRKI

Warunki przechowywania: Po otwarciu należy spożyć w ciągu 15 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka ekologicznych orzechów
Marka: Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ze względu na rozmiar ten produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3 roku życia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Unikać bezpośredniego światła i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2733 kJ/ 662 kcal
Tłuszcz
62 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,7 g
Węglowodany
3,5 g
- w tym cukry
3,5 g
Błonnik
9,3 g
Białko
19 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MIGDAŁY* 30%, ORZECHY WŁOSKIE* 25%, ORZECHY LASKOWE* 15%, NERKOWCE* 15%, ORZECHY
BRAZYLIJSKIE* 15%
Sklad produktu: *Ekologiczne metody produkcji

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 100% kanadyjski organiczny syrop klonowy

Marka: Vermont
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1108 kJ/ 261 Kcal
Węglowodany
65 g
- w tym cukry
63 g
Błonnik
0,2 g
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% kanadyjski organiczny syrop klonowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Truskawki mrożone 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Truskawki bez szypułek. Produkt głęboko mrożony.

Warunki przechowywania: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać ponownie.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia truskawek: A - Polska. B - Egipt. (patrz oznaczenie przy numerze partii).

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Truskawki bez szypułek.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Warunki przechowywania: W temperaturze -6 1 tydzień. W temperaturze -12 1 miesiąc. W temperaturze poniżej -18 do
końca daty przydatności do spożycia podanej na opakowaniu.
Wartości odżywcze
100 g
Wartość energetyczna
155 KJ/ 37 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
7,0 g
- w tym cukry
5,8 g
Białko
0,7 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Truskawki 100%
Przygotowanie i stosowanie: Zamrożone truskawki włożyć do naczynia, ewentualnie posypać cukrem i pozostawić do rozmrożenia.
Można podawać z lodami lub bitą śmietaną lub użyć do ciast, kompotów czy koktajli.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Zozole - Żelki sour strawberry 75g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 86 g
Zalecenia dla alergikow: PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Zozole
Jednostka opisowa: g

Podmarka: Hello Żelo
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żelki o smaku truskawkowym z nadzieniem cukrowym, super kwaśne.
Marka: Zozole
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
energia
1595 kJ/376 kcal
tłuszcz
2g
w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
węglowodany
87 g
w tym:
- cukry
68 g
białko
0,7 g
sól
0,17 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, sok jabłkowy z koncentratu (25%), syrop glukozowo-fruktozowy, skrobia kukurydziana, syrop cukru inwertowanego,
skrobia PSZENNA, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytrynian potasu, mąka PSZENNA, tłuszcz roślinny
(palmowy), substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, skrobia ziemniaczana, żelatyna, aromaty, sól, barwnik: karmin, koncentraty owocowe i
warzywne: marchew, czarna porzeczka

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 25% soku owocowego, z ekstraktami naturalnymi

EurEko - Płatki kukurydziane ekologiczne 300g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE
Opis produktu: Płatki kukurydziane są pożywne i lekkostrawne. Polecamy jako dodatek do mleka, napoju roślinnego lub jogurtu.
Kraj pochodzenia: Informacja na opakowaniu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne płatki kukurydziane
Marka: EUREKO
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1627 kJ/384 Kcal
Tłuszcz
1,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
85 g
- w tym cukry
0,6 g
Błonnik
3,5 g
Białko
7g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kasza kukurydziana 98,9%, sól 1%, EKSTRAKT słodowy z JĘCZMIENIA 0,1%

Przechowywanie i stosowanie

Nestle - Płatki śniadaniowe Lion z czekoladą i karmelem 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 510 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Nestlé
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Lion

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Płatki śniadaniowe z czekoladą (3%) i pastą karmelową (4,7%), z witaminami i składnikami mineralnymi.
Marka: Nestle
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Energia
Energia
Tłuszcz
- w tym: kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym: cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witaminy i składniki mineralne:
Witamina D
B1/Tiamina
B2/Ryboflawina

100 g
1696 kJ
402 kcal
6,3 g
1,1 g
74,2 g
25,0 g
6,6 g
8,5 g
0,45 g
100 g (%)*
3,00 µg (60%)
0,91 mg (83%)
1,13 mg (81%)

B3/Niacyna

13,7 mg (86%)

Witamina B6
1,07 mg (76%)
B9/Kwas foliowy
167 µg (84%)
B5/Kwas pantotenowy
4,70 mg (78%)
Wapń
508 mg (64%)
Żelazo
8,44 mg (60%)
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb.
30 g
To opakowanie zawiera około 16 porcji 30-gramowych.
509 kJ
**pełnotłustego
120 kcal
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011/1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA pełnoziarnista (41,2%), mąka PSZENNA (29,7%), cukier, syrop glukozowy, olej słonecznikowy, czekolada
(3%) [cukier, kakao, miazga kakaowa], substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), MLEKO pełne w proszku, sól, aromaty
naturalne, syrop cukru karmelizowanego (0,1%), emulgator (lecytyny słonecznikowe), substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo;
witaminy: B3, B5, B2, B6, B1, B9, D), % - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie, Do wytworzenia 100 g tego produktu
użyto 41,2 g składnika pełnoziarnistego
Pozostale informacje: W porcji: 30 g energia 509 kJ 120 kcal 6%*, tłuszcz 1,9 g 3%*, kwasy nasycone 0,3 g 2%*, cukry 7,5 g 8%*, sól
0,13 g 2%*, Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal), 100 g: 1696 kJ/402 kcal, ILNI: V132ES29,
To opakowanie może podlegać recyklingowi. Wrzuć do odpowiedniego pojemnika.
Przygotowanie i stosowanie: Jedna porcja 30 g to około 4 łyżek stołowych płatków. Dzieci 3-4 łyżki, Dorośli 4-6 łyżek,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawierają pełne ziarno
Dodatkowe informacje: #Lionstyle. to wykonywanie codziennych czynności z Pazurem!. Pokaż jak Ty żyjesz #Lionstyle. Rozmowa o
pracę #Lionstyle. Zabawa #Lionstyle. Alternatywka #Lionstyle. www.nestle-cereals.com.

Auchan - Filety śledziowe bez skóry maryno w sosie śmiet 90g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: W zakładzie stosowane są: SOJA, SELER i produkty ze ZBÓŻ zawierające GLUTEN
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: temp. Od 2 do 7 stopni C.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety śledziowe bez skóry, marynowane w sosie śmietanowym
Marka: Auchan
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce max. 24h.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Informacje dla alergikow: Produkt zawiera RYBY lub OWOCE MORZA, które mogą wywoływać reakcję alergiczną
Skladniki: sos śmietanowy 46% (woda, olej rzepakowy, cukier, skrobia modyfikowana, sól, regulatory kwasowości: kwas mlekowy, kwas
jabłkowy, lakton kwasu glukonowego, mleczan wapnia; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, śmietanka 1%, żółtko JAJA w proszku,
musztarda(woda, GORCZYCA, ocet spirytusowy, cukier, sól, ocet winny, przyprawy), ocet spirytusowy, substancje zagęszczające: guma
guar, guma ksantanowa; sacharyny, acesulfam k, sorbinian potasu, benzoesan sodu, aromat jogurtowy (zawiera LAKTOZĘ z MLEKA),
filety ŚLEDZIOWE bez skóry marynowane 36%[Filety ŚLEDZIOWE(Clupea harengus), woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy;
cukier, , substancja słodząca: sacharyny; aromat], cebula marynowana(cebula, woda, regulator kwasowości: kwas octowy; sól,
przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, kwas cytrynowy, pirosiarczyn sodu; substancja słodząca: sacharyny), jabłko prażone(jabłka, cukier,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; aromat), ogórek konserwowy(ogórek, woda, ocet
spirytusowy, cukier, sól, substancja słodząca: sacharyny).

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pyzy z mięsem 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać MLEKO i GORCZYCĘ

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pyzy ziemniaczane z mięsem wieprzowo-wołowym. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Auchan

Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Przechowywać w temperaturze poniżej - 18C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
728 kJ
Wartość energetyczna
174 kcal
Białko
10,2 g
Węglowodany
22,3 g
- w tym cukry
0,5 g
Tłuszcz
4,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Sól
0,71 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniaki(43%), woda, skrobia ziemniaczana(13%), mięso wieprzowe(5%), gryz ziemniaczany(5%), białko SOJOWE, płatki
ziemniaczane(2%), cebula, skóry wieprzowe, włoszczyzna(marchew, SELER, pietruszka, por), mięso wołowe(0,8%), sól, tłuszcz
wieprzowy, błonnik PSZENY, przyprawy(zawierają SELER), skrobia modyfikowana, barwnik: karoteny. Zawartość nadzienia: 20%
Przygotowanie i stosowanie: Zamrożone pyzy wyjąć z woreczka i wrzucić do minimum 3 litrów wrzącej, osolonej wody z dodatkiem
łyżki olej, tak aby nie przerwać wrzenia. Następnie delikatnie przemieszać, aby pyzy nie przyległy do dna. Po wypłynięciu na
powierzchnię wody gotować na małym ogniu około 10 minut, od czasu do czasu mieszając. Podawać na gorąco z różnymi dodatkami, np.
podsmażoną cebulą, boczkiem lub z sosami.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kluski śląskie 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać SOJĘ, MLEKO I SELER

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kluski śląskie. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Auchan

Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać ponownie.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
641 kJ
Wartość energetyczna
151 kcal
Białko
2,4 g
Węglowodany
34 g
- w tym cukry
0,6 g
Tłuszcz
0,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,02 g
Sól
0,41 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziemniaki(65%), skrobia ziemniaczana(16,5%), płatki ziemniaczane(zawierają DWUTLENEK SIARKI), woda, mąka
PSZENNA, sól, barwnik: karoteny

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Śmietana 12% 330 g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana 12% tłuszczu pasteryzowana, homogenizowana

Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
556 kJ/ 134 Kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,2 g

Węglowodany

3,9 g

- w tym cukry
Białko
Sól

3,9 g
2,7 g
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie

Krakus - Parówki z szynki 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 218 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Może zawierać,
GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Parówki z szynki. Produkt wysokiej jakości, ze szlachetnego mięsa z szynki wieprzowej, delikatnie wędzony dymem
bukowym, co nadaje niepowtarzalny smak i aromat.
Marka standaryzowana: Krakus
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowane w Polsce. Mięso wieprzowe z UE
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa wieprzowa homogenizowana wędzona parzona.
Marka: Krakus
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0 °C do +6 °C. Po otwarciu opakowania spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza w 100 g produktu:

Wartość energetyczna

1200 kJ /290 kcal

Tłuszcz
25 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,9 g
Węglowodany
2,2 g
w tym cukry
1,2 g
Białko
14 g
Sól
2,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe z szynki (90%), sól, glukoza, skrobia modyfikowana, stabilizatory (octany sodu,cytryniany sodu), aromaty,
przeciwutleniacze (kwas askorbinowy, askorbinian sodu, izoaskorbinian sodu), syrop glukozowy niskoscukrzony, EKSTRAKTY
przypraw, substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu)
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej. Znak przekreślonego kłosa - PL-083-012,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wędzone dymem bukowym, wieprzowe, 90% mięsa, bez dodatku glutaminianu monosodowego, produkt bezglutenowy

Kupiec - Owsianka Coś na ząb malina z żurawiną 50g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 58 g
Logotypy stron trzecich cd: Jakość sprawdzona, Produkcja kontrolowana TÜV Rheinland - www.tuv.com
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Owies - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto spożywać owsianki „Coś na ząb” ponieważ:. są łatwe i szybkie w przygotowaniu (3 minuty i gotowe); są bardzo
odżywcze, dostarczają dużo energii; stanowią źródło błonnika, który reguluje funkcje ruchowe przewodu pokarmowego, a także absorbuje z
organizmu człowieka metale ciężkie takie jak: kadm, ołów i rtęć; wspomagają proces odchudzania (są bardzo sycące); dostarczają
organizmowi witaminy B6, B1 i kwas pantotenowy; zawierają NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe); dostarczają mnóstwo
składników odżywczych przy niewielkiej ilości kalorii; obniżają poziom złego cholesterolu we krwi; wpływają korzystnie na skórę i włosy
(głównie dzięki zawartości witamin z grupy B); dostarczają nam niezbędnych witamin i minerałów;
Marka standaryzowana: Kupiec
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Coś na ząb
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Owsianka Coś na ząb malina z żurawiną
Marka: Kupiec
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1560 kJ
Wartość energetyczna
370 kcal
Tłuszcz
5,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,9 g
Węglowodany
64 g
- w tym cukry
21 g
Błonnik
7,8 g
Białko
13 g
Sól
0,2 g
Opakowanie zawiera 1 porcję
1 porcja (~50 g)
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 780 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: płatki OWSIANE 74%, MLEKO odtłuszczone w proszku, cukier, malina liofilizowana 1,6%, żurawina liofilizowana 0,4%,
aromat naturalny
Pozostale informacje: Jedna porcja dostarcza (50 g): energia 780 kJ 185 kcal 9%, w 100 g: 1560 kJ / 370 kcal, *%RWS, * Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),
Przygotowanie i stosowanie: Zawartość opakowania przesypać do kubka i zalać 125 ml wrzącej wody. Dobrze wymieszać. Produkt
gotowy do spożycia po 3 minutach.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowa receptura!, 3 minuty i gotowe!, wysoka zawartość błonnika

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Lacalut - Pasta do zębów activ 75 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 108 g
Opis produktu: Zawiera mleczan glinu zmniejszający krwawienie dziąseł. Zawiera fluorek glinu zwiększający odporność uzębienia na próchnicę.
Marka standaryzowana: Lacalut
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta do zębów.
Marka: Lacalut
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: U dzieci poniżej 6 lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko
połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sorbitol, Aluminum Hydroxide, Hydrated Silica, Silica, Poloxamer 188, Sodium Lauryl Sulfate, Hydroxyethylcellulose, Aroma,
Aluminum Lactate, Titanium Dioxide, Allantoin, Aluminum Fluoride, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Saccharin, Bisabolol, Limonene
Pozostale informacje: 90 g, Zawartość fluoru wynosi 1360 ppm.

Przygotowanie i stosowanie: Produkt stosowany w higienie jamy ustnej i zębów.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: chroni przed krwawieniem dziąseł, parodontozą i próchnicą

Dodatkowe informacje: Stadia rozwoju parodontozy:. Początkiem parodontozy są zaczerwienione i obrzmiałe dziąsła krwawiące podczas
czyszczenia zębów.

Lacalut - Pasta do zębów 75 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 105 g
Opis produktu: Zawiera fluorek sodu i aminofluorek zwiększające odporność uzębienia na próchnicę. Zawiera mleczan glinu zmniejszający
krwawienie dziąseł.
Marka standaryzowana: Lacalut
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Sensitive
Pochodzenie: Niemcy
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasta do zębów
Marka: Lacalut
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: U dzieci poniżej 6 lat stosować ilość pasty wielkości ziarenka grochu pod kontrolą dorosłych, aby
zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub innym
lekarzem.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydrated Silica, PEG-32, Silica, Poloxamer 188, Cocamidopropyl Betaine, Aroma,
Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Aluminum Lactate, Olaflur, Sodium Fluoride, Titanium Dioxide, Sodium Chloride, Allantoin,
Sodium Saccharin, Glycerin, Chlorhexidine Digluconate, Bisabolol, Sodium Benzoate, Limonene, Zawartość fluoru wynosi 1476 ppm
Pozostale informacje: 87 g,
Przygotowanie i stosowanie: Produkt stosowany w higienie jamy ustnej i zębów.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: chroni przed nadwrażliwością zębów, krwawieniem dziąseł i próchnicą, aktywnie wspomaga codzienną higienę jamy ustnej i zębów

Seko - Bismarck płaty śledziowe 400 / 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 758 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Skorupiaki - Może zawierać, Jaja - Może
zawierać, Ryba - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Zawiera, Owies - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Może
zawierać
Marka standaryzowana: Seko
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Złota Rybka
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bismarck. Marynowane płaty ze śledzia atlantyckiego 47% z cebulą marynowaną 2% w zalewie octowej
50%. Zawiera cukier i substancje słodzące.
Marka: Seko
Dodatki: Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu po odsączeniu zalewy:
Wartość energetyczna
564 kJ/ 135 kcal
Tłuszcz
7,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,4 g
Węglowodany
3,6 g
w tym cukry
3,5 g
Białko
13 g
Sól
2,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: płaty ze ŚLEDZIA ATLANTYCKIEGO (Clupea harengus), woda, cukier, sól, cebula, regulatory kwasowości: kwas octowy,
kwas mlekowy, ocet spirytusowy, marchew, GORCZYCA, ekstrakty przypraw, aromaty, substancje słodzące: sacharyny, acesulfam K,
przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez substancji konserwujących, bez wzmacniaczy smaku

Phenix-Podpałka do rozpalania grilla i kominka-1 L
Opis Produktu
Opis produktu: żelowa, zapachowa.
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Odkręcić nakrętkę, spryskać/polać węgiel(unikać nadmiaru), zakręcić szczelnie butelkę i odstawić z dala od grilla.
Następnie zapalić nasączony węgiel. Przed rozpoczęciem przyrządzania potraw podpałka powinna być całkowicie spalona, a paliwo do
grilla pokryte popiołem.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Podpałka do rozpalania grilla i kominka
Marka: Phenix
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed dziećmi. przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących
powierzchni, palenie wzbronione, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W przypadku kontaktu ze skórą(lub włosami):
natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody, prysznicem.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Tiger - Classic napój energetyzujący gazowany 250ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 274 g
Opis produktu: Długie wieczory, epickie imprezy, beztroskie przygody albo codzienne wyjścia ze znajomymi. Energetycznie orzeźwiający napój Tiger pozwoli
robić to wszystko na 100%. Tiger to gazowany napój energetyzujący, który dzięki wysokiej zawartości tauryny i kofeiny nie pozwoli aby zabrakło energii na
przeżywanie niezapomnianych momentów.

Marka standaryzowana: Tiger
Jednostka opisowa: ml
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyzujący z tauryną, kofeiną i witaminami. Pasteryzowany. Zawiera cukier i
substancję słodzącą.
Marka: Tiger
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg/100 ml). Spożywać z umiarem. Nie mieszać z alkoholem.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Nie zamrażać.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
energia
90 kJ / 21 kcal
tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,9 g
- w tym cukry
4,9 g
białko
0g
sól
0,17 g
niacyna
7,0 mg (44%*)
witamina B6
0,7 mg (50%*)
witamina B12
0,5 µg (20%*)
kwas pantotenowy
2,0 mg (33%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier (D) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (G), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu,

dwutlenek węgla, tauryna (0,4%), aromat, kofeina (0,03%), inozytol, barwniki: E 101 i E 150d, substancja słodząca - sukraloza, witaminy:
niacyna, kwas pantotenowy, B6 i B12, D, G - w zależności od użytego składnika: patrz nadruk na spodzie puszki
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Dariusz Michalczewski. Pokaż powera!. Zgnieć mnie i wyrzuć do kosza!.

TENA - Lady wkładki anatomiczne Ultra Mini 14 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 85 g
Opis produktu: TENA Lady Slim Ultra Mini. Bezpieczna ochrona i najwyższa dyskrecja: TENA Lady Slim Ultra Mini z potrójną ochroną
przed przeciekaniem, wilgocią i nieprzyjemnym zapachem oferują niezawodne wsparcie przy lekkim nietrzymaniu moczu. Wkładka z
technologią microProtex zapewnia optymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu maksymalnej dyskrecji. Wkładka do majtek jest idealna dla
kobiet do noszenia na wszelki wypadek przy kropelkowym nietrzymaniu moczu. Dzięki systemowi blokowaniu zapachów Fresh Odour
Control, wkładki są wyposażone w zaawansowaną technologię z mikroperełkami Fresh, które kontrolują zapachy. Zatrzymują ciecz i
zapobiegają gromadzeniu się zapachów. TENA Lady Slim Ultra Mini jest wyjątkowo cienka, a zarazem superchłonna, dzięki czemu
zapewnia dyskretną ochronę i bezpieczeństwo. Ważne: wszystkie materiały użyte do produkcji wkładek są testowane dermatologicznie i są
bezzapachowe.
Marka standaryzowana: TENA
Podmarka: Lady

Składniki i wartości odżywcze
Marka: TENA

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

TENA - Pants normal majtki chłonne dla osób ze średnim i ciężkim 10 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 570 g
Opis produktu: TENA ProSkin majtki chłonne. Miękkie i wygodne w noszeniu - jednorazowe wsuwane majtki chłonne zapewniają doskonały komfort
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Uczucie noszenia normalnej bielizny wynika z dopasowania do ciała oraz elastycznego, oddychającego materiału
przypominającego tkaninę. Zapewnia to dobrą cyrkulację powietrza, a tym samym sprzyja zdrowiu skóry. W przeciwieństwie do innych majtek chłonnych,
TENA ProSkin posiadają wysoce chłonny wkład, który zapewnia bezpieczeństwo dzięki szybkiemu i skutecznemu zatrzymywaniu płynów. Majtki chłonne
TENA posiadają technologię FeelDry Advanced, która szybko odciąga płyny od powierzchni skóry. Majtki mają doskonałą chłonność i potrójną ochronę,
dzięki czemu zapewniają uczucie suchości. Neutralizują różne zapachy, zapewniając uczucie świeżości. TENA ProSkin posiadają akredytację Skin Health
Alliance, co daje pewność, że te majtki chłonne są przyjazne dla skóry. Ważne: Wszystkie użyte materiały podlegają testom dermatologicznym.

Marka standaryzowana: TENA
Podmarka: Normal

Składniki i wartości odżywcze
Marka: TENA

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jak zwykła bielizna, dla osób chodzących, 100% tak samo chłonne, jeszcze bardziej dyskretne

MOZZARELLA BEZ LAKTOZY 125G AUCHAN MP Mozzarella bez laktozy
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera MLEKO

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Pochodzenie mleka: UE
Rozszerzona nazwa produktu: Ser kwasowo-podpuszczkowy niedojrzewający, w zalewie solankowej
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w zalewie, w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 24 godzin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: MOZZARELLA bez laktozy
Marka: Produkt marki Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: Zawartość laktozy < 0,01g/100g produktu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 4°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
935 kJ/225 kcal
Białko
17 g
Węglowodany
1g
- w tym cukry
1g
Tłuszcz
17 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Sól
0,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, pasteryzowane, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Pakowany w atmosferze ochronnej

Frosta - Stripsy panierowane filety z kurczaka 250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 329 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Może zawierać,
MLEKO - Może zawierać, MIĘCZAKI - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Frosta
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Do piekarnika nagrzanego do 230°C włóż na blasze zamrożone Stripsy. Piecz przez 11 min. Od postaci
zamrożonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Na patelni rozgrzej olej. Zamrożone Stripsy smaż przez 7 min. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pikantne kawałki fileta z piersi kurczaka w chrupiącej panierce, marynowane i smażone. Produkt głęboko
mrożony.
Marka: FRoSTA
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywanie w domu:. * (-6°C): 4 dni. ** (-12°C): 3 tygodnie. *** (-18°C): do daty minimalnej trwałości (patrz
nadruk z boku kartonika). Rozmrożonego produktu ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
931 kJ/ 222 kcal
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
16 g
- w tym cukry
1,1 g
Białko
17 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: filet z piersi kurczaka 62%, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, sól, skrobia PSZENNA, chilli, cukier, mąka kukurydziana,
GLUTEN PSZENNY, mąka ryżowa, skrobia ziemniaczana
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mix, FSC C110875,

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: 100% naturalnego smaku - bez wzmacniaczy smaku, bez barwników, bez aromatów

Makar - Żurawina suszona cięta 1kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SEZAM, SELER, ORZECHY arachidowe i inne ORZECHY
Opis produktu:
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowanow Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurawina suszona
Marka: Makar

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Żurawina ciea, żurawina cała, cukier, olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie

Granex - Bio Misie kukurydziane chrupki 80g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: zboża zawierające GLUTEN, NASIONA SEZAMU, SOJĘ, ORZECHY, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ)

Opis produktu: Tak samo pyszne i zabawne
Podmarka: Bio Misie
Uzytkowanie i przechowywanie: Najlepiej smakuje jako: samodzielna przekąska lub dodatek do jogurtów i deserów
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kukurydziane chrupki
Marka: Granex
Oswiadczenia zywieniowe: Opakowanie 80 g zawiera około 3 porcji produktu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1057 kJ/ 249 Kcal
Tłuszcz
1,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
1,7 g
Błonnik
2,3 g
Białko
6,5 g
Sól
0,75 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Grys kukurydziany ekologiczny 49,8%, mąka kukurydziana ekologiczna, sól

Przechowywanie i stosowanie

Drobimex - Polędwica z kurcząt bez glutenu 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, pochodne MLEKA (łącznie z LAKTOZĄ)

Informacje dot stylu zycia: Produkt bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Drobiowe specjały
Rozszerzona nazwa produktu: Wyrób bezglutenowy drobiowy grubo rozdrobniony, parzony, w plastrach
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Polędwica z kurcząt
Marka: Drobimex
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +7C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
453 kJ
Wartość energetyczna
107 kcal
Białko
19 g
Węglowodany
2,2 g
- w tym cukry
0,5 g
Tłuszcz
2,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso z piersi kurcząt (89%), woda, skrobia ziemniaczana, sól, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), przyprawy,
substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Lisner - Sałatka tatarska O Mamo 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 548 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać,
JAJA - Zawiera, RYBA - Zawiera, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Zawiera, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Lisner
Jednostka opisowa: g
Podmarka: O Mamo!
Pochodzenie: Metoda połowu ryb - za pomocą włoków (A), sieci okrążających i podrywek (B), Tekst dowolny o pochodzeniu - złowione
w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu Północnym (1), Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), Skagerrak i Kattegat
(8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim (13), Wodach Islandii (19). Właściwe oznakowanie podobszaru połowu i kategorii narzędzia
połowowego - patrz nadruk za datą terminu przydatności do spożycia.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sałatka śledziowa z warzywami i delikatnym sosem majonezowym.
Marka: Lisner
Dodatki: Substancje słodzące - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Energia
1107 kJ / 268 kcal
Tłuszcz
25,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,1 g
Węglowodany
6,7 g
w tym cukry
6,1 g
Białko
3,6 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 47,6% warzywa KONSERWOWE (22% ogórki, 13% pieczarki, 12,6% cebula), olej rzepakowy, 17% marynowane i solone
FILETY bez skóry ze ŚLEDZIA atlantyckiego [ŚLEDŹ (Clupea harengus)*, sól, regulatory kwasowości: kwas octowy, kwas cytrynowy;
cukier, dekstroza, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy], woda, cukier, sól, ocet spirytusowy, ŻÓŁTKO JAJA, mielona
GORCZYCA, przyprawy, substancja zagęszczająca (skrobia modyfikowana), regulator kwasowości (kwas MLEKOWY), aromat,

substancje KONSERWUJĄCE: sorbinian potasu, benzoesan sodu, *złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu
Północnym (1), Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), SKAGERRAK i Kattegat (8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim
(13), Wodach Islandii (19) za pomocą włoków (A), sieci okrążających i podrywek (B)
Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pyszna, nie zawiera substancji słodzących

Kupiec - Owsianka Coś na ząb jabłko z bananem 50g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 60 g
Logotypy stron trzecich cd: Jakość sprawdzona, Produkcja kontrolowana TÜV Rheinland - www.tuv.com
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Owies - Zawiera, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto spożywać owsianki „Coś na ząb” ponieważ:. są łatwe i szybkie w przygotowaniu (3 minuty i gotowe); są bardzo
odżywcze, dostarczają dużo energii; stanowią źródło błonnika, który reguluje funkcje ruchowe przewodu pokarmowego, a także absorbuje z
organizmu człowieka metale ciężkie takie jak: kadm, ołów i rtęć; wspomagają proces odchudzania (są bardzo sycące); dostarczają
organizmowi witaminy B6, B1 i kwas pantotenowy; zawierają NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe); dostarczają mnóstwo
składników odżywczych przy niewielkiej ilości kalorii; obniżają poziom złego cholesterolu we krwi; wpływają korzystnie na skórę i włosy
(głównie dzięki zawartości witamin z grupy B); dostarczają nam niezbędnych witamin i minerałów;
Marka standaryzowana: Kupiec
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Coś na ząb
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Owsianka Coś na ząb jabłko z bananem
Marka: Kupiec
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna

w 100 g
1549 kJ
367 kcal

Tłuszcz

5,3 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0,9 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
18 g
Błonnik
9,1 g
Białko
13 g
Sól
0,19 g
Opakowanie zawiera 1 porcję
1 porcja (~50 g)
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 775 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: płatki OWSIANE 74%, MLEKO odtłuszczone w proszku, cukier, suszone jabłko z przecierem bananowym 2% (jabłko 95%,
przecier bananowy 4%, aromat naturalny 1%), banan liofilizowany 1%, aromat naturalny
Pozostale informacje: Jedna porcja dostarcza (50 g): energia 775 kJ 184 kcal 9%, w 100 g: 1549 kJ / 367 kcal, *%RWS, * Referencyjna
wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal),
Przygotowanie i stosowanie: Zawartość opakowania przesypać do kubka i zalać 125 ml wrzącej wody. Dobrze wymieszać. Produkt
gotowy do spożycia po 3 minutach.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowa receptura!, 3 minuty i gotowe!, wysoka zawartość błonnika

Auchan - Szynka parmeńska z Parmy 80g
Opis Produktu
Opis produktu: Początek procesu dojrzewania XII 17
Pole rezerwowe 20: Pakowano w atmosferze ochronnej
Podmarka: Mmm!
Rozszerzona nazwa produktu: Szynka parmeńska wieprzowa surowa dojrzewająca w plastrach
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Prosciutto di Parma CHNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia)
Marka: Auchan

Oswiadczenia zywieniowe: Przygotowano ze 140 g mięsa wieprzowego na 100 g produktu gotowego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do +4'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1040 kJ/ 249 Kcal
Tłuszcz
15 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5 g
Węglowodany
0,5 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
28 g
Sól
5g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, sól

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mix sałat sałata Skandynawska z lodową 140g
Opis Produktu
Opis produktu: Świeże i starannie dobrane, Umyte i gotowe do spożycia. Termin przydatności do spożycia: minimum 2dni.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Skandynawska, bukiet sałat z sałatą lodową
Marka: FreshLine
Wartości odżywcze
Wartosc energetyczna kJ
Wartosc energetyczna kcal

na 100 g
55 kJ
13 kcal

Bialko g

1,2 g

Weglowodany g
0,8 g
W tym cukry g
0,5 g
Tluszcz g
0,1 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g<0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mieszanka warzyw w zmiennych proporcjach: Sałata lodowa 50%, endywia frisee, endywia escarola, cykoria radicchio

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Miks sałat cesarski z roszponką myty 120 g
Opis Produktu
Opis produktu: Już umyte i gotowe do spożycia

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka warzywna. Produkt myty, gotowy do spożycia
Warunki przechowywania: Spożyć bezpośrednio po otwarciu lub przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mix sałat z roszponką
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1° C do 6°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
67 kJ/ 16 Kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
0,8 g
- w tym cukry
0,4 g

Białko
Sól

1,5 g
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach (endywia escarola, endywia frisee, cykoria radicchio, roszponka 5%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Szynka gotowana plastry 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, GORCZYCĘ, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ)

Opis produktu: 81% mięsa wieprzowego. Smak który polubisz!
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku glutaminianu monosodowego i barwników
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt wieprzowy, parzony, niewędzony, plastrowany. Zawiera wodę dodaną
Warunki przechowywania: Produkt należy spożyć w ciągu 48 godzin po otwarciu opakowania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szynka gotowana
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +1C do +6C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
400 kJ/ 95 kcal
Tłuszcz
2g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
1,2 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
18 g
Sól
2,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe z szynki(81%), woda, sól, stabilizatory (trifosforany, karagen), białko SOJOWE, maltodekstryna, glukoza,
cukier, hydrolizat białka słonecznikowego, przeciwutleniacz (askorbinian sodu), ekstrakt drożdży, aromat, ekstrakty przyprawy, substancja
konserwująca (azotyn sodu)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kiełbasa żywiecka plastry 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GUTEN, SOJĘ, LAKTOZĘ, GORCZYCĘ i SELER.

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona, wędzona, parzona, podduszana
Warunki przechowywania: Po otwarciu należy spożyć w ciągu 72 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa żywiecka
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temp. Od 0 do +5C
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
668 kJ / 160 kcal
Tłuszcz
9g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,1 g
Węglowodany
0,7 g
- w tym cukry
0,7 g
Białko
19 g
Sól
2,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe 93%, sól, glukoza, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), ekstrakty przypraw, przyprawy,
stabilizator (trifosforany, octany sodu, mleczan wapnia, białko wieprzowe, przeciwutleniacz (askorbinian sodu), substancja konserwująca
(azotyn sodu)

Przechowywanie i stosowanie

New One - Granat mrożony ziarna 250 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, GLUTEN, MLEKO, JAJA, SOJE i GORCZYCĘ

Opis produktu: Bogaty w korzystne antyoksydanty
Warunki przechowywania: Lodówka - przez jeden dzień. W temperaturze -6'C - 1 tydzień. W temperaturze -12'C - 1 miesiąc. W
temperaturze -18'C i niżej - do końca daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt głęboko mrożony. Nie zamrażać powtórnie. Chronić przed rozmrożeniem
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: A - Egipt, B - Wietnam, C - Indie, D - Turcja. Patrz oznaczenie partii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Granat Ziarna
Marka: New One
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
344 kJ/ 82 Kcal
Tłuszcz
<1,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
19 g
- w tym cukry
14 g
Białko
1,7 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Ziarna granatu

Przechowywanie i stosowanie

Tiger - Energetyk z tauryną. kofeiną i witaminami 900 ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 986 g

Marka standaryzowana: Tiger
Jednostka opisowa: ml
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyzujący z tauryną, kofeiną i witaminami. Pasteryzowany.
Marka: Tiger
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią (32 mg/100 ml). Spożywać z umiarem. Nie mieszać z alkoholem.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Nie zamrażać. Po otwarciu przechowywać w lodówce nie
dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
energia
197 kJ / 46 kcal
tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
11 g
- w tym cukry
11 g
białko
0g
sól
0,17 g
niacyna
7,0 mg (44%*)
witamina B6
0,7 mg (50%*)
witamina B12
0,5 µg (20%*)
kwas pantotenowy
2,0 mg (33%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier (D) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (G), regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu,
DWUTLENEK węgla, tauryna (0,4%), aromat, kofeina (0,03%), inozytol, barwniki: E 101 i E 150d, witaminy: niacyna, kwas pantotenowy,
B6 i B12, substancje KONSERWUJĄCE: benzoesan sodu, sorbinian potasu, D, G - w zależności od użytego składnika: patrz nadruk w
górnej części opakowania
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej smakuje schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Dariusz Michalczewski.

Piwniczanka - Naturalna woda mineralna lekko gazowana 1.5 l x 6
Opis Produktu
Opis produktu: Z uzdrowiska Piwniczna - Zdrój. Zawiera wapń, magnez, wodorowęglany z odwiertów: P5, P6, P8, P9, P11, P14, P17,
P18, woda napowietrzana i filtrowana, średnionasycona dwutlenkiem węgla - od 1500 do 4000 mg/l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna średnionasycona CO2
Marka: Piwniczanka
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu
KATIONY
mg/l
Wapniowy
168
Sodowy
128
Magnezowy
79
Potasowy
13
ANIONY
mg/l
Wodorowęglanowy
1267
Siarczanowy
33
Chlorkowy
11
Fluorkowy
<0,4
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych1719 mg/l

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Piwniczanka - Woda mineralna niegazowana 1.5 l x 6
Opis Produktu
Opis produktu: Z uzdrowiska Piwniczna - Zdrój. Zawiera wapń, magnez, wodorowęglany z odwiertów: P5, P6, P8, P9, P11, P14, P17, P18, woda
napowietrzana i filtrowana, niskonasycona dwutlenkiem węgla - do stężenia 1500 mg/l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna niskonasycona CO2

Marka: Piwniczanka
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu
KATIONY
mg/l
Wapniowy
168
Sodowy
128
Magnezowy
79
Potasowy
13
ANIONY
mg/l
Wodorowęglanowy
1267
Siarczanowy
33
Chlorkowy
11
Fluorkowy
<0,4
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych1719 mg/l

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Oyakata - Danie o smaku korean barbecque w kubku 93g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 116 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera,
MIĘCZAKI - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SEZAM - Zawiera, SOJA - Zawiera DWUTLENEK SIARKI / siarczyny - Może zawierać,
PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Oyakata
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Taste of Asia
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie instant z sosem i makaronem typu noodle - o smaku barbecue
Marka: OYAKATA
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu: w 100 g:
Energia:
1026 kJ/245 kcal
Tłuszcz:
12 g
w tym kwasy nasycone:5,2 g
Węglowodany:
29 g
w tym cukry:
2,5 g
Białko:
4,5 g
Sól:
1,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: makaron typu noodle 78,9% [mąka PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, sól, substancje spulchniające: węglany
sodu, węglany potasu], sos w płynie 18,2% [sos SOJOWY w płynie (woda, SOJA, PSZENICA, sól), cukier, olej słonecznikowy,
wzmacniacze smaku: E621, E635; hydrolizat BIAŁKA roślinnego (hydrolizat BIAŁKA, sól), olej SEZAMOWY, aromaty (zawierają
MLEKO), maltodekstryna, cukier karmelizowany, EKSTRAKT drożdżowy, sól, chili, sok z cebuli smażonej w proszku (sok z cebuli,

maltodekstryna, olej słonecznikowy)], marchew, por, chili
Pozostale informacje: RSPO - Round Table on Sustainable Palm Oil - Mixed, 4-0284-12-100-00
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, Otwórz wieczko kubka i oderwij platynkę, wyjmij saszetkę z przyprawą. Zalej
makaron 280 ml wrzącej wody (do miejsca wskazanego na opakowaniu). Przykryj kubek wieczkiem plastikowym i pozostaw na 3 minuty.
Odlej wodę przez otwory w wieczku, odkryj wieczko. Dodaj sos, dokładnie wymieszaj i gotowe!

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.oyakata.com.pl.

Oyakata - Danie w kubku o smaku Pad Thai kurczak 93g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 118 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Zawiera, RYBA - Zawiera, MLEKO Zawiera, MIĘCZAKI - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, SOJA - Zawiera, DWUTLENEK
SIARKI / siarczyny - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Oyakata
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Taste of Asia
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie instant z sosem i makaronem typu noodle - o smaku Pad Thai
Marka: OYAKATA
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu po przygotowaniu: w 100 g:
Energia:
989 kJ/236 kcal
Tłuszcz:
11 g
w tym kwasy nasycone:5,1 g
Węglowodany:
29 g
w tym cukry:
2,9 g
Białko:
4,6 g
Sól:
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: makaron typu noodle 78,7% [mąka PSZENNA, olej palmowy, skrobia modyfikowana, sól, substancje spulchniające: węglany
sodu, węglany potasu], sos w płynie 18,2% [olej słonecznikowy, melasa trzcinowa i płynny cukier inwertowany, sos SOJOWY w płynie
(woda, SOJA, PSZENICA, sól), sos RYBNY 13,5% (EKSTRAKT z ANCHOIS (RYBA) 77%, sól, cukier), pasta tamaryndowa, cukier,
aromaty (zawierają JAJA), wzmacniacze smaku: E621, E635, EKSTRAKT drożdżowy, cebula mielona, LAKTOZA z MLEKA, imbir, sól,
sos SOJOWY w proszku (SOJA, PSZENICA, maltodekstryna, sól), chili, sok z limonki w proszku (koncentrat soku z limonki,
maltodekstryna, aromat), marchew, szczypior, mięso z kurczaka 0,7%
Pozostale informacje: RSPO - Round Table on Sustainable Palm Oil - Mixed, 4-0284-12-100-00,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania:, Otwórz wieczko kubka i oderwij platynkę, wyjmij saszetkę z przyprawą. Zalej
makaron 280 ml wrzącej wody (do miejsca wskazanego na opakowaniu). Przykryj kubek wieczkiem plastikowym i pozostaw na 3 minuty.
Odlej wodę przez otwory w wieczku, odkryj wieczko. Dodaj sos, dokładnie wymieszaj i gotowe!,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.oyakata.com.pl.

Dobra Kaloria - Burgery roślinne 170 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 204 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Nie zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Co dobrego w burgerze. Magnez. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz znużenia. Powyższe efekty
zdrowotne można osiągnąć spożywając co najmniej 75 g produktu dziennie. Znaczenie ma także zrównoważony sposób odżywania i
zdrowy tryb życia. Produkt odpowiedni dla wegan & wegetarian.
Marka standaryzowana: Dobra Kaloria
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8
Uzytkowanie i przechowywanie: Gotowe do spożycia
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Gotowy do spożycia, najlepszy na ciepło. Grill. Czas: 5 minut na każdej ze stron.
Piekarnik:. Czas: 7 minut góra - dół. Temperatura 180°C. Patelnia. Czas: po 3 minuty dla każdej ze stron na suchej patelni. Od postaci
schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Burgery roślinne, pieczone.

Marka: Dobra Kaloria
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze 0-8 °C. Spożyć w ciągu 24 godzin po otwarciu opakowania.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
1429 kJ / 343 kcal
Tłuszcz
22 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,3 g
Węglowodany
8,4 g
w tym cukry
3,3 g
Błonnik
3,3 g
Białko
26 g
Sól
1,8 g
Żelazo
2,8 mg (20 % RWS)
Magnez
77 mg (20 % RWS)
Tiamina (Witamina B1)
0,19 mg (17 % RWS)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, kiełki słonecznika, teksturowane BIAŁKO PSZENICY (BIAŁKO PSZENNE, mąka PSZENNA), olej rzepakowy,
GLUTEN PSZENNY, mąka amarantusowa, teksturowane BIAŁKO grochu (BIAŁKO grochu, mąka grochowa), EKSTRAKT przyprawy,
EKSTRAKTY drożdżowe, czosnek suszony, cebula suszona, sól, pieprz czarny mielony
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia, Najlepszy na ciepło,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: smak bez mięsa, 100 % natury, 26 % białka, na bazie kiełków słonecznika, bez dodatku konserwantów, barwników, metylocelulozy,
bez soi
Dodatkowe informacje: Chcesz nam coś przekazać. Facebook/dobrakaloria. Instagram/dobrakaloria. halo@dobrakaloria.pl. dobrakaloria.pl.
Zmieńmy razem świat na lepszy. Hodowla zwierząt odpowiada za emisję 18 % gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka.
Wybierając roślinne posiłki zmniejszasz emisję CO2 do atmosfery oraz ograniczasz zużycie energii i wody. Przyszłość planety to rośliny!.

Oshee - Izotonik o smaku cytrynowo-miętowym 555 ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 574 g

Opis produktu: 500 %* witamina C. 42 %* witamina A. 42 %* witamina B6. 42 %* witamina B12. 42 %* biotyna. *% dziennej
referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej / 555 ml.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Vitamin Water

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój niegazowany o smaku cytrynowo-miętowym z dodatkiem witamin. Pasteryzowany.
Marka: Oshee
Dodatki: Sztuczne aromaty - Nie zawiera, Barwniki - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronic przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
0 kJ/ 0 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0g
Witaminy
Witamina C
72 mg (90 %*)
Witamina A
60 µg (7,5 %*)
Niacyna (B3)
1,2 mg (7,5 %*)
Witamina B6
0,105 mg (7,5 %*)
Biotyna (B7)
3,75 µg (7,5 %*)
Witamina B12
0,187 µg (7,5 %*)
Opakowanie 555 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml. Wartość odżywcza w 278 ml (porcja)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej
0 kJ/ 0 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, naturalny aromat miętowy, witaminy: witamina C, witamina A, niacyna, witamina B6, biotyna, witamina B12, naturalny
aromat cytrynowy z innymi naturalnymi aromatami

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez cukru, słodzików, kalorii, witamina C 500, bez barwników i sztucznych aromatów, bez konserwantów
Dodatkowe informacje: kupuj online: www.osheeshop.eu. #oshee. www.oshee.eu.

TEALIGHT MALINA 11G,6SZT Świece zapachowe: Malina
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera 2,3-epoksy-3-fenylobutanian etylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
Opis produktu: Świece zawierają olejki eteryczne. Czas palenia pojedynczej świecy około 4 godzin
Podmarka: Scented Candles
Uzytkowanie i przechowywanie: Proszę stosować się do instrukcji bezpieczeństwa. Zachować opakowanie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Raspberry - Świece zapachowe: Malina
Marka: Aura
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym pomieszczeniu

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Łowicz- Śmietanka UHT 30% bez laktozy 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 516 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Łowicz
Jednostka opisowa: ml

Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 25
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietanka łowicka UHT bez laktozy**Zawartość laktozy ?0,01 g / 100 g
Marka: Łowicz
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C. Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i
spożyć w ciągu 48 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1200 kJ/291 kcal
Tłuszcz
30 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
3,1 g
w tym cukry
3,1 g
Białko
2,2 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, stabilizator: karagen, zawartość tłuszczu 30%
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mieszany, Tektura, FSC C020428,
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Przed ubiciem schłodzić przez minimum 12 godzin.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: do ciast, schłodzić przed ubiciem

Ziaja - Regenerujące mleczko do ciała arganowe 400 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 432 g
Opis produktu: Kremowe mleczko do ciała z olejem arganowym do skóry przesuszonej i odwodnionej. Łączy w sobie wszystkie mocne
strony produktu do pielęgnacji ciała - lekką, ale odżywczą formułę, skuteczność, szybkie wchłanianie oraz elegancki, szykowny zapach.
Intensywna pielęgnacja regenerująca. - Delikatnie natłuszcza i uzupełnia niedobory lipidów skóry. - Przywraca prawidłowe działanie funkcji
ochronnych. - Odnawia naruszoną strukturę naskórka. - Efektywnie wygładza, nawilża i uelastycznia skórę.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Regenerujące mleczko do ciała arganowe
Marka: Ziaja
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Paraffin, Dimethicone,
Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cetearyl Alcohol, Myristyl Myristate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Propylene
Glycol, Panthenol, Argania Spinosa Kernel Oil, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate
80, Sodium Polyacrylate, Methylparaben, DMDM Hydantoin, Parfum (Fragrance), Limonene, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal,
Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, Citric Acid
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Mleczko nanieść na skórę ciała i delikatnie wmasować. Stosować tak często, jak to
konieczne. Polecane do codziennej pielęgnacji.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: skuteczne już po pierwszej aplikacji*, wzrost nawilżenia skóry o 35%, pH naturalne, preparat testowany dermatologicznie i
alergologicznie, *wynik potwierdzony badaniami in-vivo

ŚWIECA OWOCE TROPIKALNE 130G O zapachu owoców tropikalnych 130 g
Opis Produktu
Opis produktu: Czas palenia: ~24 godzin Waga: ~130g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Świeca zapachowa: Owoce Tropikalne

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tropical Fruits Scented Candle
Marka: BISPOL
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Zachować opakowanie. Stosować się do instrukcji bezpieczeństwa

Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

ŚWIECA BEZ 130G O zapachu bzu 130 g
Opis Produktu
Opis produktu: Czas palenia: ~24 godzin Waga: ~130g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce

Rozszerzona nazwa produktu: Świeca zapachowa: Bez

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lilac Scented Candle
Marka: BISPOL
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Zachować opakowanie. Stosować się do instrukcji bezpieczeństwa
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Filety śledziowe bez skóry marynowane z cebulą 550 /380 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 820 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Skorupiaki - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Ryba - Zawiera,
Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Zawiera, Owies - Może zawierać, Soja - Może zawierać, Pszenica - Może zawierać

Marka standaryzowana: Auchan
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety śledziowe bez skóry marynowane z cebulą i olejem rzepakowym. Zawiera cukier i substancje
słodzące.
Marka: Auchan
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu po odsączeniu zalewy
Wartość energetyczna
718 kJ/173 kcal
Tłuszcz
12 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,0 g
Węglowodany
6,6 g
w tym cukry
2,8 g
Białko
8,7 g
Sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego marynowane bez skóry 47,3% [filety ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus), woda,
cukier, sól, regulator kwasowości: kwas octowy], cebula marynowana 22% (cebula, woda, regulator kwasowości: kwas octowy; sól,
przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, kwas cytrynowy; substancja słodząca: sacharyny), olej rzepakowy 16%, woda, sól, cukier, regulator
kwasowości: kwas mlekowy, ocet spirytusowy, substancje słodzące: sacharyny, acesulfam K, aromaty, GORCZYCA, papryka suszona,
marchew suszona, pietruszka nać suszona

Przechowywanie i stosowanie

Holenderski ser kozi - półtwardy ser podpuszczkowy z mleka koziego w plastrach 100 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera

Opis produktu: Dar natury- ser kozi Goat Farm. Ser kozi Goat Farm charakteryzuje się wyraźnym aromatem oraz aksamitną, półtwardą
strukturą. Jest to produkt wolny od sztucznych aromatów. Wybór naturalnego sera koziego to zatem świetne rozwiązanie dla osób, które
uwielbiają doskonały smak, a zarazem chcą unikać wysoko przetworzonych wyrobów. Wytwarzany na bazie mleka od kóz które są
wypasane prawie 300 dni w roku na zielonych łąkach w Holandii. Jego wyjątkową jakość dodatkowo potwierdza Chronione Oznaczenie
Geograficzne- to certyfikat, który zapewnia o wyjątkowych właściwościach sera w stosunku do innych, ze względu na określony region z
którego pochodzi. Kulinarne inspiracje. Smaczny oraz przydatny w kuchni. Można z niego przyrządzić wiele pysznych potraw. Sprawdzi
się jako dodatek do kanapek, do zapiekanek i do sałatek. Idealnie komponuje się z chrupiącym pieczywem i gorącymi daniami. Ser Goat
Farm najlepiej komponuje się z białym wytrawnym winem. Dojrzałe i aromatyczne sery kozie doskonale pasują do win kwaśnych.
Połączenie tego smaku nie dość, że się uzupełnia, to zarazem podbija wyrazistość obu produktów. Składniki odżywcze. Podobnie jak
pozostałe sery kozie marki Goat Farm, produkt ten jest źródłem witamin oraz składników mineralnych, cenionych przez konsumentów.
Zawiera w składzie białko, wapń oraz witaminę D, które biorą udział w procesach fizjologicznych zachodzących w organizmie. Wolny od
zbędnych dodatków i konserwantów - zawiera tylko naturalne składniki. To dobre źródło białka i może być spożywany przez każdego,
również wegetarian. Opakowanie. Opakowanie w formie koperty jest wyjątkowo łatwe i wygodne w użyciu. Dodatkowo pozwala
zachować walory smakowo- zapachowe produktu po otwarciu, dzięki czemu możemy zmniejszyć ilość wyrzucanego jedzenia. Zawiera
również o 40% mniej plastiku niż standardowe opakowania tego typu produktów. Poznaj kozę i bądź bliżej natury!. Produkty Goat Farm
to zdrowy wybór dla Ciebie i Twojej rodziny! Mleko do produkcji serów Goat Farm pochodzi z hodowli kóz z różnych zakątków Europy.
W przeważającej części, kozy spędzają większość roku na dworze jedząc zieloną trawę. Na farmach panuje doskonała atmosfera i wręcz
przyjazna relacja opiekunów z kozami. Są one traktowane życzliwie i z wielką troską, która przekłada się na wysokiej jakości, wartościowe
mleko. Na jego bazie produkujemy sery kozie w różnych wariantach smakowych oraz różnych okresach dojrzewania. Wszystkie produkty
Goat Farm łączy doskonały smak i niepowtarzalny aromat. Filarem sukcesu marki Goat Farm jest skupienie się na wyjątkowym smaku,
który to zachwyca podniebienia konsumentów.
Marka standaryzowana: Goat Farm
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Holandi.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - +1
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Holandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Holenderski ser kozi - półtwardy ser podpuszczkowy z mleka koziego, w plastrach.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +1°C-+8°C.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

na 100 g:
1589 kJ / 384 kcal

Tłuszcz

31 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone21 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
23 g
Sól
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Pasteryzowane MLEKO Kozie, Sól, Kultury Bakterii Kwasu MLEKOWEGO, Podpuszczka Mikrobiologiczna, Zawartość
Tłuszczu W Suchej Masie Min 50%.
Pozostale informacje: Factual Information: Pakowano w atmosferze ochronnej,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Dziel się smakiem. Wejdź na:. poznajkoze.pl.

Auchan - Herbata ziołowaMięta herbatka ziołowa. Ekspresowa 20x1.8g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.
Przygotowanie: saszetkę herbatki zalać wrzątkiem 200ml zaparzać ok. 5-8 minut.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mięta - herbatka ziołowa, ekspresowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w zamkniętym opakowaniu z dala od obcych zapachów.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Suszone liście mięty.
Zawartosc opakowania: Opakowanie zawiera 20 saszetek

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbatka ziołowa melisa 20x1.8g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.
Przygotowanie: saszetkę herbatki zalać wrzątkiem 200ml zaparzać ok. 5-8 minut.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Melisa - herbatka ziołowa ekspresowa.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w zamkniętym opakowaniu z dala od obcych zapachów.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Suszone liście melisy.
Zawartosc opakowania: Opakowanie zawiera 20 saszetek.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbatka ziołowa rumiankowa 20x1.8g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rumianek - herbatka ziołowa, ekspresowa.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w zamkniętym opakowaniu z dala od obcych zapachów.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Suszone kwiaty rumianku
Zawartosc opakowania: 20 torebek x 1,8 g
Przygotowanie i stosowanie: saszetkę herbatki zalać wrzątkiem 200ml zaparzać ok. 5-8 minut.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbatka ziołowa pokrzywa 20x1.8g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.
Przygotowanie: saszetkę herbatki zalać wrzątkiem 200ml zaparzać ok. 5-8 minut.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pokrzywa - herbatka ziołowa, ekspresowa.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w zamkniętym opakowaniu z dala od obcych zapachów.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Suszone liście pokrzywy.
Zawartosc opakowania: Opakowanie zawiera 20 torebek po 1,8 g

Przechowywanie i stosowanie

Zielona Budka - Lody Tort Królewski z sosem z wiśni 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 632 g

Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać,
Orzeszki ziemne - Może zawierać, Soja - Zawiera
Marka standaryzowana: Zielona Budka
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Lody czekoladowe i śmietankowe z sosem wiśniowym 10,5%.
Marka: Zielona Budka
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
464 kJ/111 kcal
Tłuszcz
5,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,6 g
Węglowodany
15 g
w tym cukry
13 g
Białko
1,3 g
Sól
0,06 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone (odtworzone), cukier, sos wiśniowy (przecier wiśniowy 4%, syrop glukozowy, cukier, woda,
zagęszczony sok wiśniowy, substancja zagęszczająca (mączka chleba świętojańskiego), zagęszczony sok cytrynowy, regulator kwasowości
(kwas cytrynowy), aromat), tłuszcz kokosowy, woda, syrop glukozowy, serwatka w proszku (z MLEKA), glukoza, czekolada 1,5%
(cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (z SOI), aromat), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 1%,
emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma guar), śmietanka w proszku (z
MLEKA) 0,2%, aromaty (MLEKO)
Pozostale informacje: 558 g e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: z sosem z wiśni

Mowi - Łosoś wędzony na zimno 4 plastry po 25g 4x20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 124 g
Zalecenia dla alergikow: RYBA - Zawiera
Opis produktu: Ten produkt pochodzi z hodowli ryb, która otrzymała niezależny certyfikat ASC, przyznawany hodowlom
prowadzonym w sposób odpowiedzialny.
Marka standaryzowana: Mowi
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Signature

Pochodzenie: Łosoś atlantycki (Salmo salar) wyhodowany w Norwegii. Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Uzytkowanie i przechowywanie: Gotowe do spożycia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łosoś atlantycki wędzony na zimno - 4 plastry.
Marka: Mowi
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +6°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g:
Wartość energetyczna
983 kJ / 236 kcal
Tłuszcz
16 g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe2,6 g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
23 g
Sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ atlantycki 97%, sól morska
Pozostale informacje: ASC - Odpowiedzialna hodowla, certyfikat ASC, www.asc-aqua.org, ASC-C-00026,
Przygotowanie i stosowanie: Produkt gotowy do bezpośredniego spożycia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: norweski, z solą morską, wędzony naturalnym dymem bukowym, 100% samo dobro

Fresh - Marchew kostka mrozonka 450 g
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Fresh
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE

Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Gotować. W garnku roztopić łyżkę masła i wsypać zawartość opakowania bez rozmrażania. Podlać niewielką ilością
przegotowanej wody. Odrobinę posolić i gotować na małym ogniu 10 minut. Podawać z roztopionym masłem i posiekaną natką pietruszki.
Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marchewka kostka. Głęboko mrożona
Marka: Fresh
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Produkt głęboko mrożony. Nie zamrażać powtórnie. Chronić przed rozmrożeniem. . Warunki przechowywania:
przechowywać w temperaturze. od 0°C do +6°C nie dłużej niż 24 godziny. poniżej -6°C nie dłużej niż tydzień. poniżej -18°C do końca
daty podanej na opakowaniu.
Wartości odżywcze
W 100 g produktu
Wartość energetyczna
185 kJ
Wartość energetyczna
44 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
<0,1 g
Węglowodany
7,3 g
w tym cukry
<0,5 g
Białko
1,2 g
Sól
0,06 g
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.
W porcji 150 g
* RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). 278 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: marchewka 100%
Pozostale informacje: W jednej porcji (150 g) energia 278 kJ 66 kcal 3%*, W 100 g: 185 kJ / 44 kcal, * RWS - referencyjna wartość
spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt głęboko mrożony, 10 min i gotowe, delikatna, słodka, polska

Astra - Kredki pastele olejne 12 kolorów

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 80 g
Opis produktu: Pastele olejne służą do rysowania i malowania. Pozwalają na uzyskanie grubych, tłustych pociągnięć o nasyconych
barwach. Łatwość z jaką rozprowadzają się na papierze zależy od temperatury otoczenia. W wyższych temperaturach pastele są bardziej
miękkie. Barwy można mieszać optycznie przez kreskowanie, krzyżowanie oraz delikatne cieniowanie nakładanych kolorów. Powierzchnię
pokrytą pastelami olejnymi można wygładzać i rozcierać wilgotnym palcem.
Marka standaryzowana: Astra

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pastele olejne 12 kolorów
Marka: Astra
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Wspieramy Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pastele z owijką - nie brudzą rąk, intensywne kolory

Perfect BBQ-Węgiel drzewny-2.5 kg
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Używaj tylko podpałek spełniających normę 1860-3. Nie rozpoczynaj pieczenia, dopuki nie znikną płomienie
i węgiel pokryje się szarym popiołem. Od rozpalenia grilla do tego momentu może minąć ok. 20-25 minut.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Włożyć do grilla odpowiednią ilość węgla grillowego, a następnie podpalić. Rozpocząć grillowanie gdy węgiel pokryje się
białą warstwą popiołu. Po rozpoczęciu grillowania z artykułami spożywczymi nie dokładać do grilla żadnego dodatkowego opału.

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Węgiel drzewny
Marka: Grill-Impex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie używać w pomieszczeniach zamkniętych. Używać tylko w dobrze wietrzonych miejscach. Do
użytku wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń. Grill zawsze powinien być ustawiony na równym i stabilnym podłożu, z dala od drzew,
ogrodzenia i łatwopalnych przedmiotów. Nie wolno stosować gazu do zapalniczek, benzyny, nafty, skażonego spirytusu lub podobnych
substancjilotnych do rozpalania grilla lub ponownego rozpalania po wygaśnięciu. Nigdy nie pozostawiaj grilla bez nadzoru. Nie wolno
przenosić palącego się lub rozgrzanego grilla. Nigdy nie polewaj palącego się grilla substancjami zapalającymi. Dopilnuj, aby dzieci i
zwierzęta znajdowały się w bezpiecznej odległości od grilla. Palący się grill musi zawsze pozostawać pod kontrolą osób dorosłych. Węgiel
można usunąć z grilla tylko po kompletnym wygaszeniu i ostygnięciu oraz tylko i wyłącznie na zewnątrz. Nigdy nie grilluj w miejscach
niedozwolonych. Nigdy nie grilluj w pobliżu przedmiotówlub powierzchni, które mogą się zapalić lub zniszczyć od ciepła lub iskier.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Węgiel drzewny

Przechowywanie i stosowanie

Fire&Flame - Podpałka Eko 32 kostki
Opis Produktu
Opis produktu: Czyste drewno, bezwonna i nietrująca, przyjazna dla środowiska, na bazie oleju naturalnego. Czas palenia: 10 minut.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU
Przygotowanie: Kilka kawałków podpałki umieścić pomiędzy węglem lub drewnem. Podpałki zapalić zapałką lub świeczką. Nie należy
grillować w pomieszczeniach zamkniętych.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Podpałka naturalna do grilli, kominków, pieców
Marka: Fire & Flame
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed rozpoczęciem przyrządzania potraw podpałka powinna
być całkowicie spalona, a paliwo do grilla pokryte popiołem. Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania lub ponownego rozpalania
po zgaśnięciu! Dzieci powinny być trzymane z dala od grilla.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czyste drewno.
Zawartosc opakowania: 32 kostki

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lizak o smaku truskawkowym

Marka: Chupa Chups

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Linijka FLEXI elastyczna 20 cm
Opis Produktu
Opis produktu: Ten produkt nie jest zalecany do wykonywania precyzyjnych obliczeń

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Linijka elastyczna
Marka: Auchan

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: Linijka 20 cm

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Malinowy. perłowy balsam do ust sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Polecany dla osób szukających balsamu łączącego funkcje pielęgnacyjne z upiększającymi. Formuła balsamu wzbogacona olejkami
roślinnymi i kompleksem witaminowym zapobiega wysuszaniu i pękaniu naskórka ust. Filtry UV zabezpieczają skórę przed niekorzystnym działaniem
promieni słonecznych. Usta nie są podatne na pękanie, stają się jędrne, dobrze nawilżone, aksamitne. Dodatek rozświetlających pigmentów nadaje im piękny
połysk, a delikatny różany odcień subtelnie podkreśla naturalny koloryt ust.
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Malinowy, perłowy balsam do ust
Marka: LC

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Paraffinum Liquidum, cera mircocristallina, polyisobutene, paraffin, phenyl trimethicone, PEG-8 Beeswax, aroma, C 30-45
Alkyl Methicone and C30-45 Olefin, Isohexadecane (and) BIS-PEG/PPG-14/14 Cimethicone (and) sodium hyaluronate (and)
ethylene/propylene/styrene copolymer (and) butylene/ethylene/styrene copolymer (and) cyclopentasiloxane (and) xanthan gum (and)
tripeptide-1, lauryl PEG/PPG 18/18 methicone, heliantus annuus seed oil, ethylhexyl methoxycinnamate, ricinus communis seed oil, Cl
15850, Mica (and) titanium dioxide (and) carmine, tocopheryl acetate, Propylparaben. Retinyl Palmitate, Benzyl alcohol

Przechowywanie i stosowanie

Bref - Power Activ Lemon 3x50g, 3 sztuki
Opis Produktu
Opis produktu: Innowacyjna formuła Bref Power Aktiv spełnia 4 funkcje, które zawarte są w dyskretnym i nowoczesnym opakowaniu. Nowa generacja
kostek do toalet hamuje osadzanie się kamienia i pomaga utrzymać toaletę czystą i świeżą poprzez połączenie ochrony przed zabrudzeniami i extraświeżości.

Marka standaryzowana: Bref
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Power Aktiv

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zawieszka myjąco-zapachowa do muszli WC.
Marka: Bref
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: BREF POWER AKTIV. Zawieszka myjąco-zapachowa do muszli WC. Uwaga. Działa drażniąco na
skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych
zasad. Zawieszka sprawdzona pod względem możliwości otwarcia przez dziecko wg normy EN 862 (2006) - certyfikat niemieckiego
Instytutu IVM.
Przechowywanie: Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: >30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa
(Limonene)

Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Zawieś Bref Power Aktiv pod obrzeżem muszli toaletowej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nr 1 w Polsce**, +40% więcej świeżości w rdzeniu*, 4 funkcje, * +40% więcej kompozycji zapachowej w rdzeniu w porównaniu
do powłoki zewnętrznej, **Henkel za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Discounters Premium Read) scanning jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez dyskontów, Dyskonty (Discounters Premium Read), Sklepy Chemiczne,
Sklepy Spożywcze: Duże, Średnie, Małe, Kioski, Stacje Benzynowe), sprzedaż wartościowa, okres 05.2016-04.2017, kategoria: Środki do
czyszczenia toalet, segment: Kostki toaletowe
Dodatkowe informacje: www.cleanright.eu.

Aviko - Noisettes. Kuleczki ziemniaczane 600 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 607 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Może zawierać
Marka standaryzowana: Aviko
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w: patrz kod w dacie przydatności do spożycia: N=Niderlandy, B=Belgia, D=Niemcy.
Przygotowanie: Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytownica domowa: temp. 170°C, 3-5 minut. Od postaci zamrożonej. Piec w piekarniku.
Piekarnik: 220°C, 12-15 minut. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kuleczki ziemniaczane, wstępnie podsmażone i głęboko zamrożone.
Marka: Aviko
Przechowywanie: Sposób przechowywania:. *-6°C 1 tydzień, **-12°C 1 miesiąc, ***-18°C najlepiej spożyć przed: patrz data na
opakowaniu. Chronić przed rozmrożeniem, produkt rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia. Produkt głęboko mrożony.
Wartości odżywcze
Średnie wartości odżywcze w 100 g produktu mrożonego:
Wartość energetyczna:
735 kJ
Wartość energetyczna:
175 kcal
Tłuszcz:
5,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,7 g
Węglowodany:
27,5 g
w tym cukry:
0,5 g
Błonnik:
2,5 g

Białko:
Sól:

2,5 g
0,90 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki (pochodzenie UE), olej słonecznikowy, sól, glukoza, cebula w proszku, stabilizator (E464), emulgator (E471),
przyprawy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Chorizo kiełbasa wieprzowa. ostra. surowa 225g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Warunki przechowywania: max +18C
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Hiszpanii
Przygotowanie: Biały nalot na kiełbasie jest tyopwy dla produktu i nie stanowi wady.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chorizo tort - kiełbasa wieprzowa, ostra, surowa - krótko dojrzewająca, gruborozdrobniona 225 g
Marka: Auchan
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe, papryka chilli, sól, czosnek. Do wyprodukowania 100g kiełbasy zużyto 144g mięsa wieprzowego.

Przechowywanie i stosowanie

Vobro - Bombonierka Fruti di Mare w opakowaniu prezentowym
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 286 g

Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, ORZECHY LASKOWE Zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Praliny w czterech smakach: smak karmelowy, orzechowy, mleczny, kakaowy.
Marka standaryzowana: Vobro
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Frutti di Mare

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Praliny z białej czekolady (34%) i czekolady (9%) nadziewane kremem (57%) o smaku karmelowym,
orzechowym, mlecznym i kakaowym.
Marka: Vobro
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze w 100 g produktu
energia
2343 kJ / 562 kcal
tłuszcz w tym
36 g
- kwasy nasycone 20 g
węglowodany w tym53 g
- cukry
50 g
błonnik
1,9 g
białko
7,8 g
sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcz roślinny palmowy, tłuszcz KAKAOWY, MLEKO w proszku odtłuszczone 8%, MLEKO w proszku pełne 6%,
SERWATKA w proszku (z MLEKA), miazga KAKAOWA, MAŚLANKA w proszku (z MLEKA), KAKAO o obniżonej zawartości
tłuszczu 1,8%, mąka PSZENNA, miazga z ORZECHÓW LASKOWYCH 0,9%, KAKAO 0,6%, glukoza, emulgatory: LECYTYNY (z SOI)
i E 476, tłuszcz MLECZNY, aromaty, sól, Czekolada - masa KAKAOWA minimum 43%

Przechowywanie i stosowanie

Yano - Mortadela w kawałku 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: SELERA, GORCZYCY, produktów pochodnych MLEKA, oraz ZBOŻA zawierające GLUTEN
oraz SOJĘ.

Opis produktu: Produkt w osłonce niejadalnej.
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: temp. Od 2 do 8 stopni C.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mortadela. Kiełbasa drobno rozdrobniona z surowców pochodzenia drobiowego oraz wieprzowego,
parzona.
Marka: Yano
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
740 kJ
Wartosc energetyczna kcal
178 kcal
Bialko g
11,2 g
Weglowodany g
3,6 g
W tym cukry g
0,6 g
Tluszcz g
13,1 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g4,4 g
Sol g
1,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt 66%, woda, skórki wieprzowe, skórki drobiowe, skrobia ZIEMNIACZANA,
stabilizatory e450, e262, dekstroza, substancje zagęszczające, e407, e415, błonnik PSZENNY, przeciwutleniacze: e316, e300, regulator
kwasowości e330, sól spożywcza, wzmacniacze smaku: e621, e635, aromaty, substancja konserwująca e250.

Przechowywanie i stosowanie

Wiejskie Ziemniaczki - Chipsy masło z solą 130g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 138 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Masło z solą - główny składnik śniadań na wsi, wprost stworzony dla Wiejskich Ziemniaczków. Ich smak przywołuje czar
dzieciństwa i letnich wyjazdów do dziadków. Wspólne wspomnienia warto mnożyć, a tradycyjne chipsy dzielić między sobą.
Marka standaryzowana: Wiejskie Ziemniaczki
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy ziemniaczane o smaku masła z solą.
Marka: Wiejskie Ziemniaczki
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródła ciepła.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Energia
2217 kJ / 532 kcal
Tłuszcz
35 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
Węglowodany
47 g
w tym cukry
1,4 g
Błonnik
3,9 g
Białko
5,4 g
Sól
2,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, olej słonecznikowy (34%), sól, słodka SERWATKA w proszku (z MLEKA), aromat (zawiera produkty
MLECZNE), cukier, MAŚLANKA w proszku, MASŁO w proszku, ŚMIETANA w proszku, EKSTRAKT drożdżowy, barwnik:
karoteny
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowy lepszy skład, z olejem słonecznikowym, bez konserwantów, z polskich ziemniaków

Auchan - Herbata zielona ekspresowa 30x1.4g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Saszetkę z herbatą zalać wrzątkiem(200ml) i zaparzać ok. 2-3 minuty.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata zielona ekspresowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w zamkniętym opakowaniu z dala od obcych zapachów

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mieszanka herbat zielonych
Zawartosc opakowania: 30 torebek po 1,4g

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbata czarna ze skórką cytryny arom. 25x1.7g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Saszetkę (piramidkę) z herbatą zalać wrzątkiem (200ml) i zaparzać ok. 3-5min.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata czarna ze skórką cytryny aromatyzowana, ekspresowa.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w zamkniętym opakowaniu z dala od obcych zapachów.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mieszanka herbat czarnych, aromat, suszona skórka cytryny 2,7%.
Zawartosc opakowania: 25 torebek.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Herbata czarna o smaku owoców leśnych 25x1.7g.
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Przygotowanie: Torebkę piramidkę włożyć do filiżanki, zalać wrzącą wodą (200ml) i zaparzać około 3-5 minut

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbata czarna z owocami o smaku owoców leśnych, aromatyzowana, ekspresowa
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w zamkniętym opakowaniu
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mieszanka herbat czarnych, aromaty, suszone owocwe: truskawki 0,9%, maliny 0,6%, czerwonej porzeczki 0,6%, jeżyny
0,3%, wiśni 0,3%
Zawartosc opakowania: Opakowanie zawiera 25 saszetek herbaty po 1,7 g

Przechowywanie i stosowanie

Lego Friends - Klocki magiczna akrobatyka (41686)
Opis Produktu
Opis produktu: Twoje dziecko lubi się gimnastykować? W takim razie zestaw LEGO® Friends Magiczna akrobatyka (41686) sprawdzi się idealnie. Ta
zabawka przenosi dzieci w sam środek ulicznej parady, gdzie mogą robić akrobacje i wprawiać tłumy w zachwyt. Na widok tego zestawu małym akrobatom z
wrażenia zakręci się w głowie. W pudełku znajdą konną platformę z obrotowym kołem do akrobacji, które można zdjąć. Jest tam też trapez z pętlami i postacie
akrobatów, które mogą się kręcić na drążku. Występ kończy pokaz chodzenia na szczudłach — tylko uwaga, żeby minilaleczka się nie wywróciła! W zestawie
jest wiele kreatywnych akcesoriów, w tym ładne chorągiewki i kapelusz dla konia, a obie postacie mają wymalowane twarze i są ubrane w kostiumy sceniczne.
Po zgaszeniu światła widać świecące płytki, które nadają modelowi niesamowity i czarodziejski Zestawy LEGO Friends to dla kreatywnych dzieci doskonała
okazja, by rozwijać pasje w ciekawej, realistycznej scenerii z w towarzystwie gościnnych postaci.

Podmarka: Friends
Kraj pochodzenia: Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Magiczna akrobatyka 41686
Marka: LEGO
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Zawiera małe elementy, istnieje ryzyko połknięcia lub zakrztuszenia. Opakowanie nie jest zabawką,
przed podaniem dziecku do zabawy usuń wszelkie jego elementy. Proszę zachować opakowanie - zawiera ważne informacje.
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 223 elementy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Masło klarowane 500 g
Opis Produktu
Opis produktu: Do pieczenia, do smażenia, do zup i sosów. Tak wiele zastosowań!

Rozszerzona nazwa produktu: Bezwodny tłuszcz mleczny. Zawartość tłuszczu mlecznego 99,8%
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowanie przechowywać w warunkach chłodniczych i zużyć w ciągu 1 miesiąca

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masło klarowane*
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do 10°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
3693 kJ/ 898 Kcal
Tłuszcz
99,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone65 g
Węglowodany
0,1 g

- w tym cukry

0,1 g

Białko
Sól

0,1 g
0g

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: *Nazwa zwyczajowa bezwodnego tłuszczu mlecznego używana w kuchni

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Masło klarowane 250 g
Opis Produktu
Opis produktu: Tak wiele zastosowań! Do pieczenia, do smażenia, do zup i sosów. Zawartość tłuszczu mlecznego 99,8%

Rozszerzona nazwa produktu: Bezwodny tłuszcz mleczny. Zawartość tłuszczu mlecznego 99,8%
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania przechowywać w warunkach chłodniczych i zużyć w ciągu 1 miesiąca

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masło klarowane (Nazwa zwyczajowa bezwodnego tłuszczu mlecznego używana w kuchni
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do 10'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
3693 kJ/ 898 Kcal
Tłuszcz
99,8 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone65 g
Węglowodany
0,1 g
- w tym cukry
0,1 g
Białko
0,1 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Vobro - Excelent pralines mieszanka czekoladek 338 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 482 g
Zalecenia dla alergikow: MIGDAŁY - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera,
ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Vobro
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekoladki nadziewane wiśnią w alkoholu. Praliny z białej czekolady (34%) i czekolady (9%) nadziewane
kremem (57%) o smaku karmelowym, orzechowym, mlecznym i kakaowym.
Marka: Vobro
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Love & Cherry. Produkt zawiera alkohol. Pomimo największych starań związanych z kontrolą jakości
wiśnia może zawierać pestkę.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Monster -Energetyk ultra paradise 500 ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Gdzie jest raj. W drewnianym domku na stoku, ranczu przy strumieniu czy apartamencie w mieście. Co powiesz na prywatną wyspę z białą
plażą, turkusową wodą i wiejącą, delikatną tropikalną bryzą. Monster Ultra Paradise: prawdziwe, orzeźwiające i dodające energii smaki prosto z wysp. Usiądź
wygodnie i rozkoszuj się tym. Raj możesz znaleźć wszędzie!.
Marka standaryzowana: Monster

Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Energy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyczny z tauryną, żeń-szeniem, kofeiną, L-karnityną z dodatkiem witamin z
grupy B. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Monster
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Zero cukru.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią oraz osób wrażliwych na kofeinę (32 mg/100 ml). Konsumuj odpowiedzialnie. E102: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i
skupienie uwagi u dzieci.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Informacja o wartości odżywczej W 100 ml
Energia
12 kJ (3 kcal)
Węglowodany
0,9 g
w tym cukry
0g
Sól
0,16 g
Witaminy
W 100 ml (%**)
Niacyna
8,5 mg (53%)
Kwas pantotenowy
4,2 mg (70%)
Witamina B6
0,80 mg (57%)
Witamina B12
2,5 µg (100%)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia
Informacja o wartości odżywczej W 500 ml (%*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) 61 kJ (14 kcal) (1%)
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka
4,5 g (2%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, kwas: kwas cytrynowy, DWUTLENEK węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości: cytryniany sodu, wyciąg z
korzenia żeń-szenia (0,08%), maltodekstryna, aromaty, substancje KONSERWUJĄCE: sorbinian potasu, benzoesan sodu, substancje
słodzące: sukraloza, acesulfam K, kofeina (0,03%), witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12, L-winian Lkarnityny (0,015%), chlorek sodu, oleje roślinne: orzech KOKOSOWY, nasiona rzepaku, skrobia modyfikowana, inozytol, barwnik: E102,
E133

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: + tauryna + zero cukru + l-karnityna

Monster - Energetyk ultra violet 500 ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Witamy w latach 70-tych. Zakręcony fioletowy funk ubrany w dzwony, bandanę i barwione ciuchy. Czas, gdy heavy
metal, glam i psychodeliczny rock wybrzmiewały z głośników na polach festiwalowych, stadionach i w garażach. Kumasz to. Jeśli tak, to
weź duży łyk Monster Ultra Violet. Świeży i orzeźwiający, z odrobiną słodkiego magicznego pyłu, zasilany naszą mieszanką Monster
Energy. Wskakuj na przejażdżkę Polonezem.
Marka standaryzowana: Monster
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Energy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyczny z tauryną, kofeiną, L-karnityna z dodatkiem witaminy z grupy B. Zawiera
substancje słodzące.
Marka: Monster
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
piersią oraz osób wrażliwych na kofeinę (30 mg/100 ml). Konsumuj odpowiedzialnie.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Energia
Węglowodany

W 100 ml
11 kJ (3 kcal)
1,4 g

W tym cukry

0g

Sól
0,2 g
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) Witaminy
W 100 ml (%**)
Niacyna
8,5 mg (53%)
Kwas pantotenowy
4,2 mg (70%)
Witamina B6
0,80 mg (57%)
Witamina B12
2,5 µg (100%)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia
W 500 ml (%*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, wzmacniacz smaku: erytrytol, kwas: kwas cytrynowy, DWUTLENEK węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości:
cytryniany sodu, aromaty, koncentrat soku z czarnego bzu i czarnej marchwi, substancje KONSERWUJĄCE: kwas sorbowy, kwas
benzoesowy, kofeina (0,03%), substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K, L-winian L-karnityny (0,015%), witaminy: niacyna, kwas
pantotenowy, witamina B6, witamina B12, inozytol

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: tauryną + zero cukru + L-karnityną
Dodatkowe informacje: monsterenergy.com.

Schulstad - Cinnamon swirls 397g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 410 g
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać,
ORZESZKI PEKAN - Może zawierać, PISTACJE/ORZECHY PISTACJOWE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać, PSZENICA Zawiera
Marka standaryzowana: Schulstad
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Danii.
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Dania
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Wypiek: Nagrzać piekarnik (piec konwekcyjny) do temperatury 190 °C. Nie rozmrażać ciastek przed
wypiekiem. Ułożyć ciastka na blasze zachowując 3-4 cm odstępu. Piec zamrożone ciastka przez 18 minut. Ciastka studzić przez 15 minut

przed dekoracją. Dekoracja: Torebkę z lukrem umieścić w misce z ciepłą wodą i rozmrażać przez 20 minut. Uwaga: nie wolno podgrzewać
torebki z lukrem w mikrofalówce! Po rozmrożeniu odciąć róg torebki (ok. 2 mm) i udekorować ciastka. Upieczony produkt należy spożyć
w ciągu 24 godzin. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ślimak cynamonowy. Cynamonowe ciastko duńskie z lukrem do dekoracji. Produkt głęboko mrożony,
gotowy do wypieku.
Marka: Schulstad
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze -18 °C bądź niższej. Nie zamrażać ponownie rozmrożonego produktu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
1846 kJ
Wartość energetyczna
442 kcal
Tłuszcz
25 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
48 g
w tym cukry
26 g
Białko
5,4 g
Sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ciasto: mąka PSZENNA, woda, tłuszcze roślinne (tłuszcz palmowy, olej rzepakowy, tłuszcz KOKOSOWY), cukier, JAJA
pasteryzowane, GLUTEN PSZENNY, drożdże, cynamon 0,6 %, syrop (cukier buraczany, cukier trzcinowy, glukoza), substancja
glazurująca: E953, sól, skrobia modyfikowana, pestki moreli, emulgator: E471, SERWATKA w proszku [MLEKO], MLEKO w proszku
odtłuszczone, stabilizatory: E339(ii), E404, E450(iii), E451(i); mąka słodowa PSZENNA, skrobia, substancja żelująca: E406, BIAŁKO
JAJA w proszku pasteryzowane, regulator kwasowości: E330, aromat, BIAŁKA MLEKA, barwnik: E160a(iii), witamina A, środki do
przetwarzania mąki (polepszacze): E300, amylaza, ksylanaza, tranglutaminaza, lukier: cukier, woda, syrop glukozowy w proszku

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio palmiers ciastka 100g.
Opis Produktu

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczne ciastka z ciasta francuskiego
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2281 kJ/ 546 Kcal
Tłuszcz
30 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Węglowodany
61 g
- w tym cukry
19 g
Błonnik
2,1 g
Białko
6,9 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA* 60%, margaryna* (tłuszcz roślinny (palmowy*), olej roślinny (słonecznikowy*), woda, sól, koncentrat
soku z cytryny*), cukier trzcinowy* 18%, sól, morska, substancja spulchniająca (węglany sodu), drożdże nieaktywne, naturalny aromat
waniliowy*
Sklad produktu: *Składnik z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio herbata zielona ekspresowa 20x1.8g
Opis Produktu
Pochodzenie: Kraj pochodzenia herbaty: Azja

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: 1 torebkę umieścić w filiżance, zalać 200 ml gotującej się wody i parzyć przez 2-3 minuty w zależności od pożądanej
intensywności

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczna Herbata zielona, ekspresowa
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Herbata zielona* 100%. Kraj pochodzenia herbaty: Azja
Zawartosc opakowania: 20 szt.
Sklad produktu: * Składniki z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio makaron tagiatelle 250g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać SOJĘ

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Makaron wrzucić do wrzącej wody, zamieszać i gotować około 8 minut. Odcedzić i podawać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny makaron ze świeżymi jajami
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1524 kJ/ 360 Kcal
Tłuszcz
4g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
65 g

- w tym cukry

3g

Błonnik
Białko
Sól

3g
15 g
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ekologiczna SEMOLINA z PSZENICY durum (pochodzenie UE), ekologiczne świeże JAJA 25,8% (pochodzenie UE)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio komosa ryżowa z soczewicą i pomidorami 250g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ZBOŻA zawierające GLUTEN

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Mikrofalówka: zawartość opakowania przełożyć na talerz i podgrzewać 1,5 minuty/700W

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Komosa ryżowa gotowana z soczewicą i pomidorami. Produkt ekologiczny
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
659 kJ/ 157 Kcal
Tłuszcz
4,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
20 g
- w tym cukry
<0,5 g
Błonnik
6,5 g
Białko
6,9 g
Sól
0,92 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Komosa ryżowa* gotowana 58,3% (woda, komosa ryżowa* 24,8%), zielona soczewica* gotowana 29,4% (woda, zielona
soczewica* 12,5%), pomidory* 7,5%, oliwa z oliwek*, przecier pomidorowy* 0,8%, sól, morska
Sklad produktu: *Surowce rolnictwa ekologicznego
Przygotowanie i stosowanie: Patelnia: zawartość opakowania przełożyć na patelnię, dodać 3 łyżki wody i podgrzewać na małym ogniu
ciągle mieszając przez 2-3 minuty

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny syrop z agawy

Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1139 kJ/ 268 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
67 g
- w tym cukry
64 g
Błonnik
0g
Białko
0g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ekologiczny syrop z agawy 100%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio syrop klonowy 250g.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu miesiąca

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Kanadzie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny syrop klonowy
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1139 kJ/ 268 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
67 g
- w tym cukry
64 g
Błonnik
0g
Białko
0g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ekologiczny syrop klonowy 100%

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Kiełbasa śląska
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER, GORCZYCĘ, GLUTEN, SOJĘ, MLEKO łącznie z LAKTOZĄ

Podmarka: Pewni dobrego
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, wędzona, parzona
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa śląska grillowa
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
927 kJ/223 kcal
Tłuszcz
18 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,6 g
Węglowodany
0,49 g
- w tym cukry
0,33 g
Białko
15 g
Sól
2,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe 90%, sól, przyprawy EKSTRAKTY przypraw, cukier, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu.

Przechowywanie i stosowanie

Lenor - Płyn do płukania Fresh Wind 840 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 906 g

Opis produktu: Ciesz się świeżością ubrań suszonych na zewnątrz, nawet jeśli suszysz je w domu. Wysoce skoncentrowana formuła
Lenor Fresh Air Effect jest 2 x bardziej skoncentrowana w porównaniu z innymi płynami do płukania Lenor, dzięki czemu jedna butelka
wystarcza na 60 prań. Zastosowanie innowacyjnej technologii sprawia, że wystarczy niewielka ilość płynu, aby można było cieszyć się
świeżym zapachem tkanin jak po suszeniu prania na zewnątrz – i to niezależnie od pogody. Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect
Fresh Wind urzeka świeżym i orzeźwiającym zapachem, w którym nuty morskie łączą się z aromatem soczystych cytrusów i czystego
powietrza. Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu (z wyjątkiem nakrętki, końcówki
i etykiety) i nadających się do recyklingu (z wyjątkiem etykiety). Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect został opracowany
we współpracy z konsumentami, aby odtworzyć efekt świeżości otwartych przestrzeni. Uwalnia świeży zapach po wysuszeniu tkanin,
podczas ich przechowywania w szafie, a nawet podczas ich noszenia.
Marka standaryzowana: Lenor
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Fresh Wind
Pochodzenie: Francja
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Francja, Zapakowano w - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lenor
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć
oczy wodą. Płyn zmiękczający może wpłynąć na palność tkaniny. Używanie większej dawki niż zalecana może zwiększyć ten efekt. Nie
używać produktu: - Na dziecięcej odzieży do spania oraz na odzieży oznaczonej jako odporna na działanie płomieni, gdyż może on
zmniejszać jej odporność. - Na odzieży z puszystych tkanin takich jak polar, welur, szenila i frotte. Zawiera (E/Z)-ethyl 2-acetyl-4methyltridec-2-enoate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% Kationowe Środki Powierzchniowo Czynne, Kompozycje Zapachowe, ALPHA-ISOMETHYL Ionone, Benzyl
Salicylate, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Hexyl Cinnamal, HYDROXYCITRONELLAL, Limonene, Linalool

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Płyn do płukania tkanin, który pozwala Ci poczuć świeży zapach prania suszonego na zewnątrz, nawet jeśli zostało rozwieszone
w domu, Wysoce skoncentrowana formuła jest 2 x bardziej skoncentrowana w porównaniu z innymi płynami do płukania Lenor, Butelka

została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu (z wyjątkiem nakrętki, końcówki i etykiety) i nadających się
do recyklingu (z wyjątkiem etykiety), Twój ulubiony zapach Fresh Wind, w którym nuty morskie łączą się z aromatem soczystych
cytrusów i czystego powietrza, Chroni tkaniny przed płowieniem kolorów oraz mechaceniem i rozciąganiem się w praniu

Lenor - Płyn zmiękczający do płukania tkanin 840 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 906 g
Opis produktu: Ciesz się świeżością ubrań suszonych na zewnątrz, nawet jeśli suszysz je w domu. Mocno skoncentrowana formuła
świeżości Lenor Fresh Air Effect jest bardziej skoncentrowana w porównaniu z innymi płynami do płukania tkanin Lenor, dzięki czemu
jedna butelka wystarcza na 60* prań. Zastosowanie innowacyjnej technologii sprawia, że wystarczy niewielka ilość płynu, aby można było
cieszyć się świeżym zapachem tkanin jak po suszeniu prania na zewnątrz – i to niezależnie od pogody. Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh
Air Effect Pink Blossom ma nowy, przyjemny zapach, w którym świeży aromat kwiatu jabłoni i słodkiego melona łączy się z ciepłymi
nutami bursztynu. Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu (z wyjątkiem nakrętki, końcówki
i etykiety) i nadających się do recyklingu (z wyjątkiem etykiety). Płyn do płukania tkanin Lenor Fresh Air Effect został opracowany
we współpracy z konsumentami, aby odtworzyć efekt świeżości otwartych przestrzeni. Uwalnia świeży zapach po wysuszeniu tkanin,
podczas ich przechowywania w szafie, a nawet podczas ich noszenia.
Marka standaryzowana: Lenor
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Pink Blossom
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Francja
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Francja, Zapakowano w - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Lenor
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć
oczy wodą. Płyn zmiękczający może wpłynąć na palność tkaniny. Używanie większej dawki niż zalecana może zwiększyć ten efekt. Nie
używać produktu: - Na dziecięcej odzieży do spania oraz na odzieży oznaczonej jako odporna na działanie płomieni, gdyż może on
zmniejszać jej odporność. - Na odzieży z puszystych tkanin takich jak polar, welur, szenila i frotte. Zawiera Tetramethyl
Acetyloctahydronaphthalenes, Linalool, Delta-Damascone, Hexyl cinnamal, (E/Z)-ethyl 2-acetyl-4-methyltridec-2-enoate. Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% Kationowe Środki Powierzchniowo Czynne, Kompozycje Zapachowe, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Hexyl
Cinnamal, Limonene, Linalool

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Płyn do płukania tkanin, który pozwala Ci poczuć świeży zapach prania suszonego na zewnątrz, nawet jeśli zostało rozwieszone
w domu, Mocno skoncentrowana formuła świeżości jest bardziej skoncentrowana w porównaniu z innymi płynami do płukania tkanin
Lenor, Butelka została wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu (z wyjątkiem nakrętki, końcówki i etykiety)
i nadających się do recyklingu (z wyjątkiem etykiety), Nowy, przyjemny zapach, w którym świeży aromat kwiatu jabłoni i słodkiego
melona łączy się z ciepłymi nutami bursztynu, Chroni tkaniny przed płowieniem kolorów oraz mechaceniem i rozciąganiem się w praniu

Auchan - Orzechy włoskie łuskane 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy włoskie łuskane
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek. Ze względu na rozmiar ten produkt nie
powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3 roku życia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2877 kJ/ 696 Kcal
Tłuszcz
64 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,2 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
2,4 g
Błonnik
6,2 g
Białko
16 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: ORZECHY WŁOSKIE

Przechowywanie i stosowanie

Balviten - Przyprawa warzywna do potraw. Produkt bezglutenowy 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 308 g

Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-048-106
Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera, Gluten - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Balviten
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Przyprawa warzywna do potraw. Produkt naturalnie bezglutenowy
Marka: Balviten
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w: 100 g
wartość energetyczna:
679 kJ / 162 kcal
tłuszcz:
0,2 g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe:<0,1 g
węglowodany:
31,6 g
w tym cukry:
16,8 g
błonnik:
5,2 g
białko:
5,3 g
sól:
51,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sól, maltodekstryna, warzywa (marchew, pasternak, SELER, cebula, pietruszka, por, nać pietruszki), cukier, substancja
wzmacniająca smak i zapach: rybonukleotydy sodu, ekstrakt drożdżowy, hydrolizat białka roślinnego, pieprz, barwnik: ryboflawina

Przechowywanie i stosowanie

Balviten - Proszek do pieczenia. Bezglutenowy 70 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 88 g

Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa -PL-048-052
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Marka standaryzowana: Balviten
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Proszek do pieczenia
Marka: Balviten
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, substancje spulchniające: pirofosforan dwusodowy, kwaśny węglan sodu

Przechowywanie i stosowanie

Balviten - Koncentrat do wypieku chleba 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 520 g

Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-048-041
Zalecenia dla alergikow: Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Soja - Może zawierać, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Balviten
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Koncentrat do wypieku chleba.
Marka: Balviten
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1490 kJ / 356 kcal
Tłuszcz:
0,3 g
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe<0,1 g
Węglowodany:
85 g
- w tym cukry
3,9 g
Błonnik
2,7 g
Białko
0,74 g
Sól
0,16 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, skrobia PSZENNA bezglutenowa, mąka kukurydziana, glukoza, substancja zagęszczająca: guma guar:
E464, błonnik ziemniaczany, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu, regulator kwasowości: E575

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez glutenu, bez mleka, bez jaj, oryginalny produkt

Schar - Bezglutenowe precelki 60 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 64 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Nie zawiera, SEZAM - Może zawierać, SOJA Zawiera
Opis produktu: Opracowane specjalnie dla osób nietolerujących glutenu.
Marka standaryzowana: Schär
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Schär
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna
2022 kJ
wartość energetyczna
482 kcal
tłuszcz
21 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone9,9 g
węglowodany
72 g
w tym cukry
2g
białko
0,9 g
sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: skrobia kukurydziana, olej palmowy, skrobia ziemniaczana, sól morska, syrop z cukru inwertowanego, suche drożdże,
stabilizator: karboksymetyloceluloza, emulgator: LECYTYNA SOJOWA, substancja spulchniająca: difosforan disodowy, wodorowęglan
sodu
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - IT-016-170,

Przechowywanie i stosowanie

Bezgluten - Chleb powszedni. Bezglutenowy 300 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 340 g

Logotypy stron trzecich cd: Znak przekreślonego kłosa - PL-089-011
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Sezam - Zawiera
Marka standaryzowana: Bezgluten
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chleb powszedni
Marka: Bezgluten
Oswiadczenia zywieniowe: Niska zawartość cukrów. Wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna:
1099 kJ / 262 kcal
Tłuszcz:
6,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone:0,8 g
Węglowodany:
43 g
w tym cukry:
4,6 g
Błonnik:
9,1 g
Białko:
3,0 g
Sól:
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, skrobia (kukurydziana, ryżowa), mąka (ryżowa,, kukurydziana), olej rzepakowy, cukier trzcinowy, nasiona SEZAMU
2,9%, substancje zagęszczające: guma ksantanowa, hydroksypropylomethyloceluloza, drożdże, błonnik Psyllium, sól himalajska, proszek
ze strąków drzewa świętojańskiego
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ulepszona receptura, niska zawartość cukrów, wysoka zawartość błonnika

Informacje dot stylu zycia cd: Odpowiednie dla osób nietolerujących glutenu.

Monini - Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia spray 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 224 g
Opis produktu: Najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych. Classico - numer 1 we Włoszech. - przyjemny, świeży zapach i średnio intensywny smak. - uniwersalność użycia: nadaje się zarówno do
doprawiania jak i gotowania.
Marka standaryzowana: Monini
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Classico
Pochodzenie: Wyprodukowano z oliwek zebranych i tłoczonych w Unii Europejskiej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia
Marka: Monini
Przechowywanie: Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. Zakręcić butelkę po użyciu. W niskiej temperaturze może zmętnieć bez
zmian dla jakości.
Wartości odżywcze w 100 ml produktu
Wartość Energetyczna3404 kJ
Wartość Energetyczna828 kcal
Tłuszcz w tym:
92 g
kwasy nasycone
14 g
jednonienasycone
69 g
wielonienasycone
9g
Węglowodany
0g
w tym cukry:
0g
Błonnik
0g
Białko
0g
Sól
0g
Witamina E
17 mg*

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Wisła-Sękacz rurka waflowa z nadz. Kakaowym 32g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY LASKOWE
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rurka waflowa z nadzieniem kakaowym (69%) w czekoladzie

Marka: Wisła
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1984 kJ/ 474 Kcal
Tłuszcz
24 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
59 g
- w tym cukry
51 g
Białko
3,7 g
Sól
0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, czekolada 23% (cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z SOI), E476, aromat, wanilina),
margaryna (oleje i tłuszcze roślinne: palmowy, rzepakowy, kokosowy, tłuszcze roślinne częściowo uwodornione: palmowy, rzepakowy,
woda, emulgator: E471, sól, regulator kwasowości: E330, substancja konserwująca: E202, barwnik: E160b, aromat (zawiera MLEKO)), mąka
PSZENNA, syrop glukozowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 3%, alkohol etylowy, skrobia
ziemniaczana, żółtko JAJA w proszku, olej słonecznikowy, sól, substancja spulchniająca: węglany sodu, emulgator: lecytyny (z SOI),
aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Dżem jabłkowy z regionu Warki 230g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Wyprodukowano w Polskiej firmie, istniejącej w Łowiczu od 1945 roku. Z surowców najwyższej jakości, od sprawdzonych
dostawców. Produkcja kontrolowana

Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt owocowy z jabłek słodzony zagęszczonym sokiem jabłkowym. Produkt sterylizowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 100% jabłko z sadów z regionu Warki
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo, że dokładamy wszelkich starań, produkt może zawierać nasiona jabłek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
692 kJ/ 163 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
39 g
- w tym cukry
36 g
Błonnik
3,2 g
Białko
<0,2 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Jabłka, zagęszczony sok jabłkowy, substancja żelująca (pektyny)
Sklad produktu: Sporządzono ze 100 g owoców na 100 g produktu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Dżem truskawkowy z regionu Łowicza 230g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Wyprodukowano w Polskiej firmie, istniejącej w Łowiczu od 1945 roku. Z surowców najwyższej jakości, od sprawdzonych
dostawców. Produkcja kontrolowana

Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt owocowy z truskawek słodzony zagęszczonym sokiem jabłkowym. Produkt sterylizowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 100% truskawka z regionu Łowicza
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
589 kJ/ 139 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
33 g
- w tym cukry
32 g
Błonnik
0,6 g
Białko
0,9 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Truskawki, zagęszczony sok jabłkowy, substancja żelująca (pektyny)
Sklad produktu: Sporządzono ze 100 g owoców na 100 g produktu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Dżem wiśniowy z regionu Łowicza 230g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Wyprodukowano w Polskiej firmie, istniejącej w Łowiczu od 1945 roku. Z surowców najwyższej jakości, od sprawdzonych
dostawców. Produkcja kontrolowana

Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt owocowy z wiśni słodzony zagęszczonym sokiem jabłkowym. Produkt sterylizowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 100% wiśnia z regionu Łowicza
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać pestki lub ich fragmenty
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
614 kJ/ 145 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
34 g
- w tym cukry
34 g
Błonnik
1,2 g
Białko
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wiśnie, zagęszczony sok jabłkowy, substancja żelująca (pektyny)
Sklad produktu: Sporządzono ze 100 g owoców na 100 g produktu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Dżem z czarnej porzeczki z regionu Łowicza 230g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Wyprodukowano w Polskiej firmie, istniejącej w Łowiczu od 1945 roku. Z surowców najwyższej jakości, od sprawdzonych
dostawców. Produkcja kontrolowana

Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt owocowy z czarnych porzeczek słodzony zagęszczonym sokiem jabłkowym. Produkt
sterylizowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 100% czarna porzeczka z regionu Łowicza
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
634 kJ/ 150 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
34 g
- w tym cukry
34 g
Błonnik
2,7 g
Białko
1,6 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czarne porzeczki, zagęszczony sok jabłkowy, substancja żelująca (pektyny)
Sklad produktu: Sporządzono ze 100 g owoców na 100 g produktu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Powidła śliwkowe z sadów z regionu Lubelsz. 300g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Wyprodukowano w Polskiej firmie, istniejącej w Łowiczu od 1945 roku. Z surowców najwyższej jakości, od sprawdzonych
dostawców. Produkcja kontrolowana

Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Powidła śliwkowe węgierkowe. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Powidła śliwkowe z sadów z regionu Lubelszczyzny
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo wszelkich starań produkt może zawierać pestki lub ich fragmenty
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
920 kJ/ 217 Kcal
Tłuszcz
0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
51 g
- w tym cukry
32 g
Błonnik
2,9 g
Białko
1,1 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Śliwki węgierki, cukier
Sklad produktu: Sporządzono ze 180 g owoców na 100 g produktu

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Kompot z truskawek z sadów Łowicza 720g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Wyprodukowano w Polskiej firmie, istniejącej w Łowiczu od 1945 roku. Z surowców najwyższej jakości, od sprawdzonych
dostawców. Produkcja kontrolowana

Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Kompot z truskawek. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Zawiesina lub osad tkanki owoców na dnie słoja nie stanowi jego wady
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Produkt, w zależności od preferencji konsumenta, można spożywać bezpośrednio lub po rozcieńczeniu połową objętości
(około 335 ml) wody

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kompot z truskawek z sadów z regionu Łowicza
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
286 kJ/ 67 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
16 g
- w tym cukry
14 g
Błonnik
0,8 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Truskawki 44,4%, woda, cukier

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Kompot z wiśni z sadów Łowicza 720g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Wyprodukowano w Polskiej firmie, istniejącej w Łowiczu od 1945 roku. Z surowców najwyższej jakości, od sprawdzonych
dostawców. Produkcja kontrolowana

Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Kompot z wiśni bez pestek. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Zawiesina lub osad tkanki owoców na dnie słoja nie stanowi jego wady
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Produkt, w zależności od preferencji konsumenta, można spożywać bezpośrednio lub po rozcieńczeniu połową objętości
(około 335 ml) wody

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kompot z wiśni z sadów z regionu Łowicza
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo, że dokładamy wszelkich starań produkt może zawierać pestki lub ich fragmenty
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
261 kJ/ 61 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
9,6 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Wiśnie drylowane 48,6%, woda, cukier

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Kompot z czarnych porzeczek z sadów Łowicza 720g.
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Wyprodukowano w Polskiej firmie, istniejącej w Łowiczu od 1945 roku. Z surowców najwyższej jakości, od sprawdzonych
dostawców. Produkcja kontrolowana

Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Kompot z czarnych porzeczek. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Zawiesina lub osad tkanki owoców na dnie słoja nie stanowi jego wady
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Produkt, w zależności od preferencji konsumenta, można spożywać bezpośrednio lub po rozcieńczeniu połową objętości
(około 335 ml) wody

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kompot z czarnych porzeczek z sadów z regionu Łowicza
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
299 kJ/ 71 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
15 g
- w tym cukry
11 g
Błonnik
4g
Białko
0,7 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czarne porzeczki 51,4%, woda, cukier

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Jabłka prażone z sadów z regionu Warki 720g. PD
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo ... Wyprodukowano w Polskiej firmie, istniejącej w Łowiczu od 1945 roku. Z surowców najwyższej jakości, od sprawdzonych
dostawców. Produkcja kontrolowana

Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Jabłka prażone. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Produkt, w zależności od preferencji konsumenta, można spożywać bezpośrednio oraz jako dodatek do ciast, deserów

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jabłka prażone z sadów z regionu Warki
Marka: Pewni Dobrego
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo, że dokładamy wszelkich starań produkt może zawierać pestki lub ich fragmenty
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
309 kJ/ 73 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,01 g
Węglowodany
16 g
- w tym cukry
16 g
Błonnik
2,4 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Jabłka 90,9%, cukier trzcinowy, substancja zagęszczająca (pektyny), regulator kwasowości (kwas cytrynowy),
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)

Przechowywanie i stosowanie

Swigo - Lemoniada cytrynowa 500ml
Opis Produktu
Opis produktu: Cytryna, jabłko, limonka. Nowość! Tłoczony na zimno - HPP, wysokie ciśnienie wydłużające termin do spożycia świeżej, niepasteryzowanej
lemoniady

Pole rezerwowe 20: *Zawartość soli wynika z naturalnie występującego sodu
Rozszerzona nazwa produktu: Napój z dodatkiem soku z cytryny, jabłka i limonki. Paskalizowana lemoniada cytrynowa
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Potrząśnij mną przed użyciem. Najlepsze mam na dnie :)
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lemoniada cytrynowa
Marka: Swigo
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 1'C do 7'C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
59 kJ/ 14 Kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
2,9 g
- w tym cukry
1g
Błonnik
0,5 g
Białko
0,2 g
Sól*
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda 73%, wyciskany sok z cytryny 14%, wyciskany sok z jabłka 9%, wyciskany sok z limonki 4%, cukier
Zawartosc opakowania: Paskalizacja HPP to utrwalanie świeżego soku poprzez zastosowanie wysokiego ciśnienia 6000 barów (prawie
6000 atmosfer) produkt dłużej zachowuje świeżość

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Jogobella - Jogurt classic bez laktozy 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bez laktozy

Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt ananasowy. Jogurt morelowy. Jogurt z owocami leśnymi. Jogurt z jabłkiem i rodzynkami.
Marka: Zott Jogobella
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez laktozy*, extra duże kawałki owoców, bez syropu glukozowo-fruktozowego, bez konserwantów, Teraz Polska, *zawartość laktozy <0,01 g/ 100 g

Pewni Dobrego - 20 ekologicznych jaj różnej wielkości 20 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: Klasa A. Dobre bo... Od kur ze stałym dostępem do terenów na otwartej przestrzeni. Z gospodarstwa rodzinnego z Wielkopolski

Rozszerzona nazwa produktu: Jaja z chowu ekologicznego, świeże, Klasa A. jaja różnej wielkości

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 20 ekologicznych jaj różnej wielkości
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Po zakupie jaja należy przechowywać w warunkach chłodniczych

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 jaj

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ementaler ser żółty plastry 500g
Opis Produktu
Opis produktu: Serowarskie specjały!

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowano w atmosferze ochronnej
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Ser podpuszczkowy, dojrzewający, w plastrach
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia sera: Holandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser ementaler
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0'C do +7'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1444 kJ / 348 kcal
Tłuszcz
27 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone19 g
Białko
25 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, sól, kultury bakterii MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Excelcium - Praliny choco twist kakaowe 120 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: SEZAMU, ORZESZKÓW ZIEMNYCH, ORZECHÓW i GLUTENU

Podmarka: Choco Twist
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Bułgarii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Faszerowana czekolada mleczna z kakaowym smakiem, nadzienie 60%
Marka: Excelcium tradition
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2320 kJ/ 555 Kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
57 g
- w tym cukry
57 g
Białko
3,2 g
Sól
0,07 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, tłuszcze i oleje roślinne (palmowy), MASŁO KAKAOWE, MLEKO w proszku, SERWATKA w proszku (z
MLEKA), masa KAKAOWA, KAKAO w proszku 3%, emulgator (LECYTYNA SOJOWA), aromaty
Sklad produktu: Zawartość kakao: mleczna czekolada minimum 31%

Przechowywanie i stosowanie

Excelcium - Praliny z nadzieniem o smaku orzecha laskowego 120 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: SEZAMU, ORZESZKÓW ZIEMNYCH, ORZECHÓW i GLUTENU

Podmarka: Choco Twist
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Bułgarii

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Faszerowana czekolada mleczna ze smakiem orzechów laskowych, nadzienie 60%
Marka: Excelcium tradition
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2320 kJ/ 555 Kcal
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone18 g
Węglowodany
57 g
- w tym cukry
57 g
Białko
3,2 g
Sól
0,07 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, tłuszcze i oleje roślinne (palmowy), MASŁO KAKAOWE, MLEKO w proszku, SERWATKA w proszku (z
MLEKA), masa KAKAOWA, KAKAO w proszku 3%, emulgator (LECYTYNA SOJOWA), aromaty
Sklad produktu: Zawartość kakao: mleczna czekolada minimum 31%

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

TOP Light- Chusteki higieniczne 2 warstwowe box 90szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Chusteczki uniwersalne light
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chusteki higieniczne 2 warstwowe
Marka: TOP

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 opakowań

Przechowywanie i stosowanie

Auchan- Pierogi ruskie 750g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ i SELER
Rozszerzona nazwa produktu: Pierogi z ziemniakami, serem twarogowym i cebulą. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: W temperaturze -6°C: 1 tydzień. W temperaturze -12°C: 1 miesiąc. W temperaturze poniżej -18°C: do daty minimalnej trwałości
umieszczonej na opakowaniu

Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zamrożone pierogi wyjąć z opakowania i wrzucić do 4 litrów wrzącej, osolonej wody z dodatkiem łyżki oleju. Następnie
pierogi delikatnie przemieszać, aby nie przylegały do dna. Po wypłynięciu na powierzchnię wody nie dopuścić do wrzenia i wyjąc po około
10-12 minutach. Gotowe pierogi można podać z podsmażoną cebulką i udekorować natką pietruszki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi ruskie
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
904 kJ/ 216 Kcal
Tłuszcz
2,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,6 g
Węglowodany
39 g
- w tym cukry
2g
Błonnik
3,1 g
Białko
7,9 g
Sól
0,52 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, płatki ziemniaczane 15%, SER TWAROGOWY półtłusty 10%, cebula 9%, cebula smażona 2%
(cebula, olej rzepakowy, mąka PSZENNA, sól), sól, przyprawa w płynie (woda, sól, glukoza, EKSTRAKT drożdżowy, aromat),
SERWATKA w proszku (z MLEKA), BŁONNIK PSZENNY, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, przyprawy
Sklad produktu: Zawartość nadzienia: 40%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pierogi z mięsem 750g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: MLEKO

Rozszerzona nazwa produktu: Pierogi z mięsem wieprzowym i wołowym. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: W temperaturze -6°C: 1 tydzień. W temperaturze -12°C: 1 miesiąc. W temperaturze poniżej -18°C: do daty
minimalnej trwałości umieszczonej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zamrożone pierogi wyjąć z opakowania i wrzucić do 4 litrów wrzącej, osolonej wody z dodatkiem łyżki oleju. Następnie
pierogi delikatnie przemieszać, aby nie przylegały do dna. Po wypłynięciu na powierzchnię wody nie dopuścić do wrzenia i wyjąc po około
10-12 minutach. Gotowe pierogi można podać z podsmażoną cebulką i udekorować natką pietruszki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pierogi z mięsem
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1188 kJ/ 284 Kcal
Tłuszcz
14 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,1 g
Węglowodany
29 g
- w tym cukry
1,3 g

Błonnik

2,1 g

Białko
Sól

9,2 g
0,79 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, mięso wieprzowe 22%, woda, mięso wołowe 9%, cebula smażona 3% (cebula, olej rzepakowy, mąka
PSZENNA, sól), BIAŁKO SOJOWE, cebula 2%, tłuszcz wieprzowy, przyprawy, przyprawa w płynie (woda, sól, glukoza, EKSTRAKT
drożdżowy, aromat), skrobia modyfikowana, BŁONNIK PSZENNY, warzywa (marchew, SELER, pietruszka, por, pasternak), sól, olej
rzepakowy
Sklad produktu: Zawartość nadzienia: 40%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pizza z pieczarkami 300g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, JAJA, GORCZYCĘ

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Pizza z pieczarkami, na podpieczonym spodzie. Produkt głęboko mrożony. Gotowy do spożycia po
obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: W temperaturze -6°C: 1 tydzień, w temperaturze -12°C: 1 miesiąc, w temperaturze poniżej -18°C
Uzytkowanie i przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia
Przygotowanie: Sposób przygotowania: zamrożoną pizzę wyjąć z opakowania i umieścić na ruszcie w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180°C – 200°C. Piec przez około 10 – 12 minut, do momentu roztopienia sera i zarumienienia ciasta. Ponieważ urządzenia
różnią się między sobą, powyższe informacje należy traktować jako wskazówki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza z pieczarkami
Marka: Produkt marki Auchan
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
809 kJ/194 kcal

Białko
6,7 g
Węglowodany
26 g
- w tym cukry
2,4 g
Tłuszcz
6,7 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,5 g
Błonnik
1,9 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, pulpa pomidorowa (9%), pieczarki (9%), SER MOZZARELLA (8%), olej rzepakowy, cebula,
pomidory, papryka (1,6%), sól, drożdże, skrobia modyfikowana, cukier, przyprawy, EKSTRAKT papryki słodkiej, naturalny aromat
oregano, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pizza z szynką i pieczarkami 300g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, JAJA, GORCZYCĘ

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Pizza z szynką wieprzową i pieczarkami, na podpieczonym spodzie. Produkt głęboko mrożony. Gotowy
do spożycia po obróbce cieplnej
Warunki przechowywania: W temperaturze -6°C: 1 tydzień, w temperaturze -12°C: 1 miesiąc, w temperaturze poniżej -18°C
Uzytkowanie i przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia
Przygotowanie: Sposób przygotowania: zamrożoną pizzę wyjąć z opakowania i umieścić na ruszcie w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180°C – 200°C. Piec przez około 10 – 12 minut, do momentu roztopienia sera i zarumienienia ciasta. Ponieważ urządzenia
różnią się między sobą, powyższe informacje należy traktować jako wskazówki

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza z szynką i pieczarkami
Marka: Produkt marki Auchan

Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
820 kJ/196 kcal
Białko
7g
Węglowodany
26 g
- w tym cukry
2,4 g
Tłuszcz
6,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,7 g
Błonnik
1,8 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, pulpa pomidorowa (9%), szynka wieprzowa (6%)(mięso wieprzowe, woda, skrobia ziemniaczana, sól,
BIAŁKO wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, przeciwutleniacze: cytryniany sodu, askorbinian sodu; hydrolizat BIAŁKA
KUKURYDZY, przyprawy, EKSTRAKTY przypraw, aromat, substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu), SER MOZZARELLA
(7%), pieczarki (5%),olej rzepakowy, cebula, pomidory, papryka (1,6%), sól, drożdże, skrobia modyfikowana, cukier, przyprawy,
EKSTRAKT papryki słodkiej, naturalny aromat oregano, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie

Perla - Czerwone papryczki nadziewane serkiem 120 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 200 g

Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać,
RYBA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, ORZECHY - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać,
SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Perla
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowane czerwone papryki, delikatnie pikantne, nadziewane czosnkowo-ziołowym serkiem
śmietankowym, w oleju rzepakowym.
Marka: Perla

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g (po odsączeniu)
Wartość energetyczna
809 kJ/196 kcal (10 %*)
Tłuszcz
19 g (27 %*)
w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g (55 %*)
Węglowodany
1,2 g (<1 %*)
w tym cukry
<0,5 g (<1 %*)
Błonnik
3,1 g
Białko
3,6 g (7 %*)
Sól
2,0 g (33 %*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SEREK ŚMIETANKOWY czosnkowo-ziołowy 48 % [SEREK ŚMIETANKOWY (MLEKO, sól, kultury bakterii fermentacji
MLEKOWEJ, podpuszczka mikrobiologiczna), czosnek suszony 0,05 %, zioła prowansalskie liofilizowane 0,014 %, bazylia liofilizowana
0,01 %], papryki czerwone marynowane 32 % (papryki czerwone, sól, regulatory kwasowości: kwas octowy, kwas cytrynowy), olej
rzepakowy 20 %
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: oryginalne przekąski

Auchan - Lód w kostkach 1 kg
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Produkt głęboko mrożony
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Kostki lodu zostały zapakowane w stanie niezbrylonym. W przypadku posklejania lekko uderz opakowaniem o twardą,
płaską powierzchnię

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lód w kostkach

Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18°C. Nie zamrażać powtórnie. Chronić przed rozmrożeniem

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda 100%

Przechowywanie i stosowanie

Diamant-Cukier puder trzcin. ze skrobią z tapioki 300g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 317 g

Opis produktu: Cukier puder trzcinowy ze skrobią z tapioki przeznaczony jest do polew, posypek, wypieków, kremów i deserów. Nadaje
im delikatną złocistą barwę i trzcinowy posmak. Dzięki dodatkowi tapioki lukier przygotowany na bazie pudru trzcinowego jest
błyszczący i ma elastyczną konsystencję.
Marka standaryzowana: Diamant
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier puder trzcinowy ze skrobią z tapioki
Marka: Diamant
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po użyciu szczelnie zamknąć.
Wartości odżywcze w 100 g cukru pudru trzcinowego:
Wartość energetyczna1700 kJ / 400 kcal
Białko
0g
Węglowodany
99 g
Tłuszcz
0g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: surowy cukier trzcinowy, skrobia z tapioki

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Sprawdzone przepisy na: www.diamant.pl. dołącz do nas www.facebook.com/diamantowa.kuchnia.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Develey - Dressig czosnkowy 200 ml
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 390 g
Zalecenia dla alergikow: Gluten - Nie zawiera, Mleko - Zawiera
Opis produktu: Sos Sałatkowy Czosnkowy - gotowy sos z dodatkiem czosnku orz starannie dobranych i wyselekcjonowanych przypraw. Znakomity ze świeżą
sałatą lub kapustą pekińską, ogórkiem, grillowaną cukinią i oliwkami lub po prostu jako dip do warzyw.

Marka standaryzowana: Develey
Jednostka opisowa: ml
Uzytkowanie i przechowywanie: Gotowe do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos sałatkowy czosnkowy
Marka: Develey
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło kwasów tłuszczowych Omega-3.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 ml:
energia:
727 kJ/181 kcal
tłuszcz:
15,7 g
w tym kwasy nasycone:
1,0 g
węglowodany:
7,8 g
w tym cukry:
6,0 g
białko:
0,8 g
sól:
2,3 g
Kwasy tłuszczowe Omega-3:0,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, olej rzepakowy, cukier, czosnek (3%), ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana kukurydziana, cebula, przyprawy,
białka MLEKA, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, regulator kwasowości: kwas mlekowy, sok cytrynowy z koncentratu,
naturalne aromaty
Informacje o dodatkach: Bez dodatku substancji konserwujących.Bez dodatku wzmacniaczy smaku.Bez dodatku barwników.
Przygotowanie i stosowanie: Pamiętaj: przed użyciem wstrząśnij, tak aby wszystkie składniki dobrze się wymieszały. Aby zachować
oryginalny smak i aromat zamknij butelkę po każdym użyciu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: gotowy do spożycia, produkt bezglutenowy, bez dodatku substancji konserwujących, bez dodatku wzmacniaczy smaku, bez
dodatku barwników, źródło kwasów tłuszczowych Omega-3
Dodatkowe informacje: Znajdź nas na Facebooku.

Lindt - Praliny słony karmel 200g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 228 g
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, ORZECHY LASKOWE - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może
zawierać, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Lindt
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Lindor
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano we Włoszech
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czekolada mleczna z kryształkami soli (Fleur de Sel) oraz z miękkim, ciągliwym nadzieniem karmelowym
44%.
Marka: Lindt
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna
2589 kJ / 623 kcal
Tłuszcz
47 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone35 g
Węglowodany
43 g
- w tym cukry
42 g
Białko
4,9 g
Sól
0,45 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, tłuszcze roślinne (KOKOSOWY, z ziaren palmy), tłuszcz KAKAOWY, MLEKO w proszku pełne, miazga
KAKAOWA, MLEKO w proszku odtłuszczone, LAKTOZA, karmel 2,1 % (cukier, tłuszcz KAKAOWY, ŚMIETANA w proszku, sól,
emulgator (LECYTYNY SOJOWE)), bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator (LECYTYNY SOJOWE), kryształki soli (Fleur de Sel)
(0,24%), EKSTRAKT słodu JĘCZMIENNEGO, aromaty, naturalny aromat, sól, Czekolada MLECZNA: masa KAKAOWA minimum
32%; masa MLECZNA minimum 21%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Praliny w mlecznej czekoladzie 245g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać MIGDAŁY, ZBOŻA zawierające GLUTEN

Pole rezerwowe 20: Kraj pochodzenia mleka: UE i spoza UE
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji
Rozszerzona nazwa produktu: Czekoladki z czekolady mlecznej z nadzieniem pralinowym z orzechów laskowych posypane
rozdrobnionym nugatem z orzechów laskowych

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rocher lait fourre au praline
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2284 kJ/542 kcal
Białko
6,5 g
Węglowodany
52 g
- w tym cukry
50 g
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Błonnik
3,9 g
Sól
0,19 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Czekolada MLECZNA (31,5%): cukier, tłuszcz KAKAOWY, MLEKO w proszku pełne, miazga KAKAOWA, MLEKO w
proszku odtłuszczone, emulgator: LECYTYNY (z SOI); nadzienie pralinowe z ORZECHÓW LASKOWYCH (23,5%): ORZECHY
LASKOWE, cukier; cukier, SERWATKA (z MLEKA) w proszku, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, olej rzepakowy, nugat z
ORZECHÓW LASKOWYCH (3,5%): ORZECHY LASKOWE, cukier; KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu, dekstroza, koncentrat
MASŁA (z MLEKA), emulgator: LECYTYNY (z SOI), aromat Czekolada: masa KAKAOWA min. 33%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Praliny w ciemnej czekoladzie 245g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać MIGDAŁY, ZBOŻA zawierające GLUTEN

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji
Rozszerzona nazwa produktu: Czekoladki z czekolady gorzkiej z nadzieniem pralinowym z orzechów laskowych posypane
rozdrobnionym nugatem z orzechów laskowych

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rocher noir fourre au praline
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2260 kJ/542 kcal
Białko
5,9 g
Węglowodany
51 g
- w tym cukry
48 g
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone14 g
Błonnik
5,4 g
Sól
0,11 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: gorzka czekolada (31,5%): cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, bezwodny tłuszcz MLECZNY, emulgator:
LECYTYNY (z SOI); nadzienie pralinowe z ORZECHÓW LASKOWYCH (23,5%): ORZECHY LASKOWE, cukier; cukier, SERWATKA
(z MLEKA) w proszku, miazga KAKAOWA, KAKAO, olej rzepakowy, nugat z ORZECHÓW LASKOWYCH (3,5%): ORZECHY
LASKOWE, cukier; KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu, dekstroza, koncentrat MASŁA (z MLEKA), emulgator: LECYTYNY (z
SOI), aromat Czekolada: masa KAKAOWA min. 50%

Przechowywanie i stosowanie

Kresto - Chipsy bananowe 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 104 g

Zalecenia dla alergikow: ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SEZAM - Może zawierać
Marka standaryzowana: Kresto
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chipsy bananowe smażone słodzone.
Marka: KRESTO
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
2284 kJ / 547 kcal
Tłuszcz
31 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone25 g
Węglowodany
64 g
w tym cukry
11 g
Błonnik
2,5 g
Białko
1,7 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: banany (60 %), olej KOKOSOWY, cukier, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ogórki konserwowe 870G/450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Produkt pasteryzowany

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 14 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórki konserwowe. Produkt pasteryzowany
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ
111 kJ/26 kcal
Bialko g
0,3 g
Weglowodany g
5,9 g
W tym cukry g
3,4 g
Tluszcz g
0,1 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g0,01 g
Blonnik g
0,2 g
Sol g
1,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, koper zielony, GORCZYCA, ziele angielskie, pieprz czarny

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ćwiartki ziemniaczane ze skórką 750g
Opis Produktu
Opis produktu: Ziemniaki w roli głównej! Produkt głęboko mrożony

Pochodzenie: Miejsce pochodzenia ziemniaków: UE i spoza UE
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożyci po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.
Przygotowanie: W piekarniku: zamrożoną porcję frytek (jedna warstwa) rozłożyć na blasze piekarnika podgrzanego uprzednio do
temperatury 220'C (w piekarniku z funkcją termoobiegu do temperatury 200'C). Piec około 18-20 minut, do uzyskania pożądanego koloru i
chrupkości. Podczas pieczenia frytki przemieszać od czasu do czasu. Frytkownica: zamrożoną porcję frytek wrzucić do głębokiego oleju
podgrzanego uprzednio do temperatury 175'C. Smażyć około 4 minuty, do uzyskania właściwego koloru i chrupkości

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cząstki ziemniaków ze skórką, wstępnie podsmażone
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Produkt rozmrożony nie kwalifikuje się do ponownego zamrożenia. Przechowywanie: w
temp. -6C - 1 tydzień, w temp. -12C - 1 miesiąc, W temp. -18C do daty podanej na opakowaniu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
479 kJ/ 114 Kcal
Tłuszcz
2,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
19 g
- w tym cukry
0,1 g
Białko
2,7 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki, olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Jogurt naturalny typ grecki 400g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 2 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt naturalny typ Grecki
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2C do +8C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
486 kJ
Wartość energetyczna
117 kcal
Białko
2,8 g
Węglowodany
4g
- w tym cukry
4g
Tłuszcz
10 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA pasteryzowana (pochodzenie Polska), kultury bakterii JOGURTOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Krasnystaw - Mleko zsiadłe 400g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 424 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Otrzymywane metodą termostatową. Gazowanie produktu jest naturalne. Metoda pozyskiwania naszego produktu
nawiązuje do najstarszych tradycji otrzymywania mleka zsiadłego przez gospodynie wiejskie.
Marka standaryzowana: Krasnystaw
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zsiadłe mleko. Mleko fermentowane.
Marka: Krasnystaw
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Temperatura przechowywania od +1 °C do +8 °C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna
233 kJ(56 kcal)
Tłuszcz
3,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,9 g
Węglowodany
4,3 g
w tym cukry
3,6 g
Białko
2,9 g
Sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO - wyprodukowane bez stosowania GMO, żywe kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: najlepsze z ziemniakami, Poznaj Dobrą Żywność, Q Jakość Tradycja - Lubelskie, wyprodukowano bez stosowania GMO

Koral - Kosta śniezna w waflu 180 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 92 g
Zalecenia dla alergikow: Jaja - Może zawierać, Mleko - Zawiera, Orzechy - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Koral
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody śmietankowe w waflu.
Marka: Koral
Przechowywanie: Temperatura przechowywania nie wyższa niż -18°C. Nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze
100 g
wartość energetyczna
821 kJ / 196 kcal
tłuszcz
9,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,6 g
węglowodany
25 g
- w tym cukry
19 g
białko
3,7 g
sól
0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: odtworzone MLEKO odtłuszczone, cukier, olej kokosowy, wafel płaski 8% (mąka PSZENNA, błonnik PSZENNY, olej
rzepakowy, sól, emulgator: lecytyny (z SOI), substancja spulchniająca: E 500), syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku,
serwatka w proszku (MLEKO), emulgator: E 471, stabilizatory: E 410, E 412, ŚMIETANKA w proszku 0,3%, aromat
Pozostale informacje: Zawartość netto 87 g / 180 ml,

Przechowywanie i stosowanie

Krakus - Chrzan 190g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 316 g

Zalecenia dla alergikow: Dwutlenek siarki / siarczyny - Zawiera
Opis produktu: Ze świeżego chrzanu. Zachowuje wyrazisty smak dzięki wysokiej zawartości tartego chrzanu. Łączy kremową
konsystencję z wyczuwalnymi chrzanowymi wiórkami. Swą wyrafinowaną ostrością wzbogaca smak mięs i wędlin.
Marka standaryzowana: Krakus
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chrzan
Marka: Krakus
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Energia
654 kJ / 157 kcal
Tłuszcz
9,8 g
- w tym kwasy nasycone0,7 g
Węglowodany
12 g
- w tym cukry
9,5 g
Białko
2,7 g
Sól
1,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: korzeń chrzanu (60%), woda, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, cukier, sól, regulator kwasowości - kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz - E 223
Przygotowanie i stosowanie: Wyciek wody jest naturalną cechą produktu. Przed użyciem wymieszać.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez zagęstników

Polędwica z dorsza norweskiego * - produkt ważony, opak ok. 0.2kg
Opis Produktu
Pochodzenie: Uzytkowanie i przechowywanie: Rozmrożone, nie zamrażać ponownie. Produkt należy spożyć po obróbce termicznej
Kraj pochodzenia: Złowione w Północno Wschodnim Atlantyku FAO27. Podobszar połowu: Grenlandia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Polędwica z dorsza norweskiego, rozmrożona
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +2°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: DORSZ atlantycki (Gadus morhua). Złowione w Północno Wschodnim Atlantyku FAO27. Podobszar połowu: Grenlandia.
Narzędzia połowowe: Włoki denne rozpornicowe
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej w dniu zakupu

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Produkt jest sprzedawany na wagę. Nasze produkty warzymy celując w wagę wybraną przez Klienta. Podczas płatności za
zamówienie zapłacisz cenę odpowiadającą wartości zwarzonego produktu w odniesieniu do ceny za kilogram obowiązującej w dniu
zamówienia.

Auchan - Worki na śmieci żółte 35L 20szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Wykonane z folii LDPE
Jednostka opisowa: L
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Worki na śmieci do segregacji 35L 20 sztuk

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki do segregacji plastik
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Założenie worka na głowę grozi uduszeniem
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki do segregacji śmieci niebieskie 35L 20szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemość 35 L. Worki wykonane z folii LDPE

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki na śmieci do segregacji, papier
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Uwaga! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Założenie worka na głowę grozi uduszeniem

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki do segregacji śmieci zielone 35L 20szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemość 35 L. Worki wykonane z folii LDPE

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki na śmieci do segregacji, szkło
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Uwaga! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Założenie worka na głowę grozi uduszeniem

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki do segregacji śmieci brązowe 35L 20szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemość 35 L. Worki wykonane z folii LDPE

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki na śmieci do segregacji, odpady BIO
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Uwaga! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Założenie worka na głowę grozi uduszeniem

Zdrowie i styl życia

Zawartosc opakowania: 20 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki do segregacji śmieci żółte 60L 15szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemość 60 L. Worki wykonane z folii LDPE

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki na śmieci do segregacji, plastik
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Uwaga! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Założenie worka na głowę grozi uduszeniem

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 15 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki do segregacji śmieci niebieskie 60L 15szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemość 60 L. Worki wykonane z folii LDPE

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki na śmieci do segregacji, papier
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Uwaga! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Założenie worka na głowę grozi uduszeniem

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 15 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki do segregacji śmieci zielone 60L 15szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemość 60 L. Worki wykonane z folii LDPE

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki na śmieci do segregacji, szkło
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Uwaga! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Założenie worka na głowę grozi uduszeniem

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 15 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki do segregacji śmieci brązowe 60L 15szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Pojemość 60 L. Worki wykonane z folii LDPE

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki na śmieci do segregacji, odpady BIO
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Uwaga! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Założenie worka na głowę grozi uduszeniem

Zdrowie i styl życia

Zawartosc opakowania: 15 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki na śmieci żółte 120L. 10szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Wykonane z folii LDPE

Jednostka opisowa: L
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Worki na śmieci do segregacji 120L 10 sztuk

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki do segregacji plastik
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Założenie worka na głowę grozi uduszeniem
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki na śmieci niebieskie 120L. 10szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Wykonane z folii LDPE

Jednostka opisowa: L
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Worki na śmieci do segregacji 120L 10 sztuk

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki do segregacji papier
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Założenie worka na głowę grozi uduszeniem
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki na śmieci zielone 120L. 10szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Wykonane z folii LDPE

Jednostka opisowa: L
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Worki na śmieci do segregacji 120L 10 sztuk

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Worki do segregacji szkło
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Założenie worka na głowę grozi uduszeniem
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Worki na śmieci brązowe 120L. 10szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Wykonane z folii LDPE

Jednostka opisowa: L
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Worki na śmieci do segregacji 120L 10 sztuk

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Worki do segregacji odpady BIO
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Założenie worka na głowę grozi uduszeniem
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 10 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

KOMINEK CERAMICZNY Ceramiczny
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 180 g

Marka standaryzowana: Unbranded

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

OLEJEK ZAPACHOWY LAWENDA 10ML Zapachowy lawenda
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g
Opis produktu: Olejek zapachowy Lawenda nada Twojemu domowi wyjątkowy aromat. Dodaj 5-10 kropli olejku do wypełnionego wodą dyfuzora
elektrycznego, ceramicznego kominka, kaloryferowego nawilżacza lub na kwiatowy susz i ciesz się wspaniałym pobudzającym zmysły zapachem.
Marka standaryzowana: Pachnąca Szafa

Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pachnąca Szafa
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA! Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady
lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: kompozycję zapachową. Nie umieszczaj produktu na polerowanych, matowych
lub plastikowych powierzchniach. Rozlany płyn może spowodować ich trwałe uszkodzenie. W przypadku rozlania należy niezwłocznie
wytrzeć powierzchnię. Po użyciu należy dokładnie umyć kominek.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie:, do dyfuzora elektrycznego, do kominka,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: relaks, do aromaterapii

OLEJEK ZAPACH.LILIA WODNA 10ML Zapachowy Harmonia Lilia wodna
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera: kompozycję zapachową (Hexyl Cinnamal, Linalool, Butylphenyl, Methylopropional,
Citronellol, Limonene). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
Opis produktu: Olejek do aromaterapii. Olejek zapachowy Lilia wodna nada Twojemu domowi wyjątkowy aromat. Dodaj 5-10 kropli
olejku do wypełnionego wodą dyfuzora elektrycznego, ceramicznego kominka, kaloryferowego nawilżacza powietrza lub na kwiatowy susz
i ciesz się wspaniałym pobudzającym zmysły zapachem
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie umieszczaj produktu na polerowanych, metalowych lub plastikowych powierzchniach. Rozlany
płyn może spowodować ich trwałe uszkodzenie. W przypadku rozlania należy niezwłocznie wytrzeć powierzchnię. Po użyciu należy
dokładnie umyć kominek
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Do dyfuzora elektrycznego i do kominka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lilia wodna. Olejek zapachowy Harmonia
Marka: Pachnąca Szafa
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA! Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na
oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy
pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku kontraktu ze skórą: Umyć dużą
ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli
są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki : Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

OLEJEK ZAPA.TRAWA CYTRYN.10ML Zapachowy trawa cytrynowa
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g
Opis produktu: Olejek zapachowy Trawa Cytrynowa nada Twojemu domowi wyjątkowy aromat. Dodaj 5-10 kropli olejku do wypełnionego wodą dyfuzora
elektrycznego, ceramicznego kominka, kaloryferowego nawilżacza lub na kwiatowy susz i ciesz się wspaniałym pobudzającym zmysły zapachem.

Marka standaryzowana: Pachnąca Szafa
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Pachnąca Szafa
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA! Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną
skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy
pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą
ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli
są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera:
kompozycję zapachową: LIMONENE, CITRAL. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie umieszczaj produktu na
polerowanych, matowych lub plastikowych powierzchniach. Rozlany płyn może spowodować ich trwałe uszkodzenie. W przypadku
rozlania należy niezwłocznie wytrzeć powierzchnię. Po użyciu należy dokładnie umyć kominek.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Zastosowanie:, do dyfuzora elektrycznego, do kominka,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: orzeźwienie, do aromaterapii

Kaktus - Lody na patyku wodne 9 sztuk
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Kaktus
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - -18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody wodne o smaku cytrynowym i sorbet truskawkowy z zieloną polewą tłuszczową (5%).
Marka: Kaktus
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C. Chronić przed rozmrożeniem.
Wartości odżywcze
w 100 g
Energia
560 kJ
Energia
133 kcal
Tłuszcz
3,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,9 g
Węglowodany
25 g
- w tym cukry
18 g
Błonnik
<0,5 g
Białko
<0,5 g
Sól
<0,01 g
Opakowanie zawiera 9 porcji.
1 lód 45 ml = 48 g
RWS* - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 268 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, syrop glukozowy, puree truskawkowe (8,5%), sok cytrynowy (4,5%) z zagęszczonego soku cytrynowego,
tłuszcz KOKOSOWY, sok truskawkowy (1,5%) z zagęszczonego soku truskawkowego, kwas (E 330), stabilizatory (E 412, E 410),
suszone kawałki truskawek (0,1%), aromaty, LAKTOZA (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, barwniki (E 162, E 141, E
160a), pełne MLEKO w proszku, emulgator (E 322)
Pozostale informacje: 1 lód 45 ml = 48 g energia 268 kJ / 63 kcal 3%, RWS* dla osoby dorosłej, W 100 g: 560 kJ / 133 kcal, RWS* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 432 g e,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 8 + 1 gratis
Dodatkowe informacje: Pojedynczy lód nie jest przeznaczony do sprzedaży. www.froneri.pl.

Auchan - Zupa kalafiorowa z koperkiem 450g
Opis Produktu
Opis produktu: Pyszna zupa w kilka minut! Produkt głęboko mrożony
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożyci po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Zawartość opakowania (bez rozmrażania) wsypać do wrzącego wywaru lub wrzącej osolonej wody. Gotować ok. 15-20
minut. Przyprawić według własnych upodobań

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa kalafiorowa z koperkiem, mieszanka warzywna
Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed rozmrażaniem. Nie zamrażać ponownie. W temp. -6C - 1 tydzień, -12C - 2 tygodnie, -18C do daty
podanej na opakowaniu
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
141 kJ/ 33 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
5,8 g
- w tym cukry
1,2 g
Białko
1,3 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kalafior(50%), warzywa w zmiennych proporcjach (ziemniaki, marchew, pietruszka, SELER, por), koperek nać 3%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Zupa pieczarkowa mrożona 450g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Produkt głęboko mrożony

Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka warzywna z pieczarkami. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: W temperaturze -6°C: 1 tydzień. W temperaturze -12°C: 1 miesiąc. W temperaturze poniżej -18°C: do daty
minimalnej trwałości umieszczonej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Zawartość opakowania (bez rozmrażania) wsypać do wrzącego wywaru lub wrzącej osolonej wody. Gotować około 15-20
minut. Przyprawić według własnych upodobań

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa pieczarkowa
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
145 kJ/ 35 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
5,7 g
- w tym cukry
1,4 g
Białko
1,5 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Warzywa w zmiennych proporcjach (ziemniaki, marchew, brokuły, SELER, kalarepa, cebula), pieczarki(30%).

Przechowywanie i stosowanie

Karma sucha dla dorosłych psów z wołowiną 10 kg
Opis Produktu
Opis produktu: Karma produkowana pod nadzorem weterynaryjnym. Numer weterynaryjny zakładu: Zakład produkcyjny nr 1: PL 3017168p. Zakład
Produkcyjny nr 2: PL 10148302

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Jeżeli podajesz karmę psu po raz pierwszy, należy wprowadzać ją do diety stopniowo, zwiększając jej ilość, aż do
uzyskania pełnej dawki. Pamiętaj aby Twój pies miał zawsze świeżą wodę do picia. Karma przygotowana ze starannie dobranych
składników odżywczych tak, aby otrzymać w pełni zbilansowany pokarm dla psa. Dawkowanie: masa ciała psa(kg)/Dawkowanie(g):
5kg/115g , 10kg/250g, 15kg/340g, 20kg/420g, 30kg/560g, 40kg/470g, 50kg/830g, 60kg/950g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla psów dorosłych, sucha, z wołowiną
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Składniki analityczne %
Białko
18 %
Włókno surowe
3%
Oleje i tłuszcze surowe8 %
Wilgotność
10 %
Popiół surowy
9%
Witamina A
5000 j.m./kg
Witamina D
500 j.m./kg
Witamina E
30 mg/kg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ZBOŻA, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego(w tym wołowina min. 4%), oleje i tłuszcze, substancje mineralne.
Dodatki: witaminy, konserwant, przeciwutleniacz. Zawiera dodatki dopuszczone do stosowania przez UE.

Przechowywanie i stosowanie

Mazurksie Przysmaki - Pstrąg filet w galarecie 450g
Opis Produktu
Opis produktu: Ryba pieczona w zalewie octowej. Wędzenie, solenie i marynowanie ryb jest najstarszym i najbardziej znanym sposobem przetwarzania i
przechowywania ryb w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich - miejsca gdzie przenika się wiele kultur i kulinarnych zwyczajów. Tu przez wieki tworzyła się
tradycja kuchni rybnej bogata w smaku, dzięki zachowaniu starych receptur regionalnych. Wszystkie te pyszności goszczące dotychczas na mazurskich stołach
są teraz bliżej nas! Smacznego!

Informacje dot stylu zycia: Produkt pasteryzowany
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Pieczone filety z pstrąga w galarecie octowej. Produkt pasteryzowany
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pstrąg filet
Marka: Mazurski przysmak
Przechowywanie: Przechowywać w temp. 0C do +8C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
422 kJ/ 101 Kcal
Tłuszcz
5,3 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
2,3 g
- w tym cukry
2,3 g
Białko
11 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PSTRĄG filet pieczony 53% (PSTRĄG filet, sól),GALARETA 47% (woda, ocet spirytusowy, marchew, cukier, sól, żelatyna
wieprzowa, cebula, mieszanka przypraw)

Przechowywanie i stosowanie

4 Move - Izotonik o smaku grejpfrutowym 750 ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 792 g

Opis produktu: Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Marka standaryzowana: 4Move
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku grejpfrutowym z dodatkiem witamin (niacyna, witamina B6,
witamina B12). Zawiera cukry i substancje słodzące.
Marka: 4Move
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
100 kJ / 24 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
5,4 g
w tym cukry
3,7 g
Białko
0g
Sól
0,12 g
Niacyna
2,4 mg (15 %**)
Witamina B6
0,21 mg (15 %**)
Witamina B12
0,38 µg (15 %**)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, maltodekstryna, kwas: kwas cytrynowy, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potasu,
naturalne aromaty, substancje KONSERWUJĄCE: sorbinian potasu, benzoesan sodu, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam,
stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej, witaminy: niacyna, witamina B6, witamina B12
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 112 %* niacyna, 112 %* witamina B6, 112 %* witamina B12, * Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników
mineralnych dla osoby dorosłej w przeliczeniu na 750 ml produktu
Dodatkowe informacje: PZLA 4 Move oficjalnym produktem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Zozole - Karmelki o smaku coli nadzieniem musującym 75g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 80 g
Zalecenia dla alergikow: Seler - Zawiera, Mleko - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Marka standaryzowana: Zozole
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Musss
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Karmelki o smaku coli nadzieniem musującym.
Marka: Zozole
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Zawartość składników odżywczych w 100 g produktu
energia
1659 kJ / 391 kcal
tłuszcz
0,4 g
w tym:
- nasycone kwasy tłuszczowe<0,1 g
węglowodany
96,8 g
w tym:
- cukry
76,3 g
białko
<0,6 g
sól
1,3 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: cukier, syrop glukozowy, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, cytryniany sodu, barwnik: karmel,
aromaty (zawiera SELER)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio pistacje prażone solone 125g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 15 dni
Kraj pochodzenia: Pochodzenie pistacji: Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pistacje prażone, solone. Produkt rolnictwa ekologicznego
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2463 kJ/ 595 Kcal
Tłuszcz
49 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,8 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
6g
Błonnik
10 g
Białko
20 g
Sól
0,71 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY PISTACJOWE*, sól 2%
Sklad produktu: *Produkt pochodzący z rolnictwa ekologicznego

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio orzeszki ziemne solone 150g.
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: Rolnictwo spoza UE

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać ORZECHY
Opis produktu: Produkt rolnictwa ekologicznego
Pole rezerwowe 20: *Produkt pochodzący z rolnictwa ekologicznego
Jednostka opisowa: g
Podmarka: BIO
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 15 dni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki zeimne prazone, solone
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ze względu na rozmiar ten produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3. roku życia
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2292 kJ/548 kcal
Białko
25 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
3,6 g
Tłuszcz
43 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,7 g
Błonnik
8g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZESZKI ZEIMNE* (90%), olej słonecznikowy*, sól (1%)

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Pakowano w atmosferze ochronnej. Pochodzenie orzeszków ziemnych: spoza UE

Piątnica - Serek homogenizowany kokosowy 150g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek homogenizowany kokosowy
Marka: Piątnica
Przechowywanie: Przechowywać w temoperaturze od 0°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
577 kJ/138 kcal
Tłuszcz
6,3g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,4g
Węglowodany
13g
- w tym cukry
13g
Białko
7,2g
Sól
0,1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, cukier, wiórki KOKOSOWE 1,1%, naturalny aromat, zagęszczony sok z cytryny, kultury bakterii
MLEKOWYCH

Przechowywanie i stosowanie

Muller - Deser Riso wanilia 200g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 210 g

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN i SOJĘ
Marka standaryzowana: Müller
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Riso
Warunki przechowywania: Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser mleczno-ryżowy z 15 % sosem o smaku waniliowym
Marka: Müller
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna
436 kJ /103 kcal
Tłuszcz
2,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,6 g
Węglowodany
16,8 g
w tym cukry
11,0 g
Białko
3,3 g
Sól
0,26 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pełne, MAŚLANKA, woda, cukier, ryż 6,7 %, glukoza, JAJA, sól, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające:
mączka chleba świętojańskiego, guma guar, karagen, naturalny aromat waniliowy 0,04 %, barwnik: karoteny, wyekstrahowane nasiona
wanilii, aromat,
Sklad produktu: Zawartość składników mlecznych minimum 77 %

Przechowywanie i stosowanie

Makar - Ziarno kukurydzy popcorn 100g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości SEZAMU, SELERA, różnych ORZECHÓW, MIGDAŁÓW.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia zależny od partii towaru.
Przygotowanie: Popcorn przyrządzić w głębokim naczyniu z przykrywką na rozgrzanym oleju roślinnym. Wsypać ziarna i prażyć co
jakiś czas potrząsając garnkiem.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Popcorn
Marka: Makar
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna kJ 446 kJ
Wartosc energetyczna kcal347 kcal
Bialko g
6,3 g
Weglowodany g
70 g
W tym cukry g
70 g
Tluszcz g
2,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ziarna KUKURYDZY do prażenia

Przechowywanie i stosowanie

Lacalut - Pasta do zębów wzbogacona 8 naturalnymi ziołami leczniczymi 75 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 112 g

Opis produktu: Lacalut aktiv Herbal z wartościowymi ziołami zawiera sprawdzoną formułę Lacalut aktiv z mleczanem glinu i fluorkiem
glinu. Wyraźnie ujędrnia i wzmacnia dziąsła. Specjalna pasta zapobiegająca parodontozie i chroniąca przed krwawieniem dziąseł i próchnicą,
wzbogaconą 8 naturalnymi ziołami leczniczymi. Receptura zawierająca 8 ziół. Wyciąg z mirry i drogocenne olejki eteryczne z: kopru
włoskiego, anyżu gwiazdkowego, eukaliptusa, mięty pieprzowej, tymianku, rumianku i szałwii zapewniają kompleksową higienę jamy
ustnej i długo utrzymujący się świeży oddech.
Marka standaryzowana: Lacalut
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Aktiv Herbal
Pochodzenie: Niemcy
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 30
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sprawdzona formuła Lacalut aktiv wzbogacona 8 naturalnymi ziołami leczniczymi wzmacniająca zęby i
dziąsła.
Marka: Lacalut
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Temperatura przechowywania max 30°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydrated Silica, Aluminum Hydroxide, Silica, Aluminum Lactate, Poloxamer 188,
Sodium Lauryl Sulfate, Hydroxyethylcellulose, Aroma, Illicum Verum Fruit/Seed Oil, Foeniculum Vulgare Oil, Eucalyptus Globulus Leaf
Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil, Thymus Vulgaris Oil, Ormenis Multicaulis Oil, Salvia Officinalis Oil, Titanium Dioxide, Allantoin,
Aluminum Fluoride, Sodium Saccharin, Chlorhexidine Digluconate, Bisabolol, Commiphora Myrrha Resin Extract, Limonene, Linalool,
Zawiera fluorek glinu (1360 ppm. fluorku)
Przygotowanie i stosowanie: Dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy
skonsultować się ze stomatologiem lub innym lekarzem.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Office - Papier xero 500 arkuszy białe kartki biel 150
Opis Produktu
Opis produktu: 80g/m2. Ryza zawiera 500 arkuszy białego papieru wysokiej jakości
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Europie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ryza papieru Office A4
Marka: SmartLine

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 500 kartek

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - Woda mineralna lekko gazowana 12 x 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 6329 g
Opis produktu: Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Napowietrzana i filtrowana. Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta.
Marka standaryzowana: Cisowianka
Informacje dot stylu zycia: Przydatne dla diety niskosolnej/niskosodowej
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, średnionasycona dwutlenkiem węgla pochodzenia naturalnego, średniozmineralizowana.
Marka: Cisowianka

Przechowywanie: Zalecenia magazynowe: miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłonecznieniem.
Wartości odżywcze
Ogólna mineralizacja 742 mg/l
Jony w mg/l:
Wapniowy Ca 2+
130,3
Magnezowy Mg 2+
21,9
Sodowy Na +
11,0
Wodorowęglanowy HCO3 539,1
Składnik niezdysocjowany w mg/l:Krzemionka SiO2
22,1

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego Auchan - Tuńczyk kawałki w sosie własnym 93g.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przełożyć do innego pojemnika, przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tuńczyk kawałki w sosie własnym. Produkt sterylizowany

Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
492 kJ/ 116 Kcal
Tłuszcz
0,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
27 g
Sól
1g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: TUŃCZYK żółtopłetwy (Thunnus albacores), woda, sól

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Ręcznik papierowy dwie warstwy 500 listków
Opis Produktu
Opis produktu: Nie pozostawia smug. Bardzo dobrze chłonie wilgoć.

Rozszerzona nazwa produktu: 500 listków, 100 metrów, 2 warstwy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ręcznik papierowy
Marka: Produkt marki Auchan

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabawa opakowaniem grozi uduszeniem.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Celuloza 100%
Zawartosc opakowania: 1 sztuka

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Papier toaletowy rumiankowy 3 warst. 8 rolek
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Wyrób pochodzi z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób oraz z kontrolowanych źródeł

Rozszerzona nazwa produktu: 3-warstwowy , 150 listków
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papier toaletowy rumiankowy 8 rolek
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabawa opakowaniem grozi uduszeniem.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% celuloza

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Papier toaletowy 3 warst. 16 rolek 200 listków
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: 16 rolek 200 listków

Kraj pochodzenia: Wyprpdukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Papier toaletowy 3-warstwowy
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Uwaga! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zabawa opakowaniem grozi uduszeniem
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

Zdrowie i styl życia
Skladniki: celuloza 100%
Zawartosc opakowania: 16 rolek

Przechowywanie i stosowanie

Aston Media - Blok rysunkowy A4 20 arkuszy
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Blok rysunkowy A4 20

Marka: Aston Media

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karma dla kota pasztet z jagnięciną 100 g
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 24h.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Przygotowanie: Dawkowanie: w zależności od masy ciała. Dorosłemu kotu podawać 3-4 porcje po 100g karmy 2-3 razy dziennie. Podawać
w temperaturze pokojowej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa mokra karma dla kotów z jagnięciną.
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przed otwarciem przechowywać w temperaturze pokojowej.
Dodatki analityczne%
Białko
11 %

Włókno surowe
Oleje i tłuszcze
Popiół surowy
Wilgotność
Dodatki
Witamina D3
Witamina E
Cynk
Mangan
Jod
Miedź

0,2%
5%
2%
81%
/1 kg
200 U.I.
30 mg
15, mg
4,3 mg
0,15 ng
5 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego(jagnięcina 4%), substancje mineralne. Dodatki: dodatki technologiczne.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mokra karma dla kotów z łososiem 100g.
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Pełnoporcjowa mokra karma dla kotów z łososiem

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać nie dlużej niż 24 godziny
Przygotowanie: Dawkowanie: dorosłemu kotu podawać 3-4 porcje po 100 g karmy 2-3 razy dziennie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pasztet z łososiem
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej
Białko surowe
Włókno surowe
Oleje i tłuszcze

11%
0,2%
5%

Popiół surowy

2%

Wilgotność
81%
Dodatki dietetycznena 1 kg
Witamina D3
200 Ul
Witamina E
30 mg
Cynk
15,4 mg
Mangan
4,3 mg
Jod
0,15 mg
Miedź
5 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, RYBY i produkty pochodzenia RYBNEGO (ŁOSOŚ 4%), MIĘCZAKI,
SKORUPIAKI, substancje mineralne

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Karma dla dorosłych kotów mokra z krewetkami 100g.
Opis Produktu
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin

Uzytkowanie i przechowywanie: Podawać w temperaturze pokojowej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów, mokra, z krewetkami
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i produkty rybne, mięczaki i skorupiaki (w tym krewetki minimum 4%),

składniki mineralne

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sucha karma dla kota po sterylizacji 2 kg
Opis Produktu
Opis produktu: Receptura karmy zapewnia zaspokojenie potrzeb żywieniowych dorosłych i sterylizowanych kotów. Zawiera ona: składniki mineralne w
odpowiedniej ilości i proporcji, które pomagają w utrzymaniu optymalnego pH moczu. Białka i tłuszcze w wyważonej proporcji, które ułatwiają utrzymanie
optymalnej masy ciała i zachowanie prawidłowej masy mięśniowej. Wielkość, kształt i tekstura karmy została dostosowana do rozmiarów szczęki kota, zachęca
do żucia i pomaga w utrzymaniu higieny jamy ustnej. Jeżeli Twój kot nie wychodzi na zewnątrz, postaraj się pobawi z nim przez parę chwil, aby połączyć
ćwiczenia fizyczne, ze wzmacnianiem łączącej Was więzi.

Jednostka opisowa: kg
Warunki przechowywania: temp. Pokojowa.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa sucha karma dla kotów po sterylizacji z wołowiną
Marka: Chat Sterilise
Przechowywanie: Chronić przed wilgocią.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zboża (ryż 4% w granulkach), mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (4% wołowina w granulkach), roślinne ekstrakty
BIAŁKOWE, produkty pochodzenia roślinnego (błonnik pokarmowy 0,7%), oleje i tłuszcze, substancje mineralne, drożdże, warzywa
(zielone 4% w granulkach). składniki analityczne: BIAŁKO 34%, włókna 3,5%, oleje i tłuszcze 10%, popiół 7%.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan- Pełnopor. karma dla kociąt sucha z kurczakiem 2kg.
Opis Produktu
Opis produktu: Receptura karmy zapewnia zaspokojenie potrzeb żywieniowych kociąt w okresie wzrostu. Zawiera ona: białko, w ilości niezbędnej do rozwoju
mięśni, substancje mineralne i Witaminę D dla mocnych kości i zdrowych zębów, źródło błonnika pokarmowego, który przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania układu pokarmowego, Witaminę E która wspomaga układ odpornościowy. Wielkość, kształt i tekstura karmy została dostosowana do szczęki
kociąt, zachęca do żucia i pomaga w utrzymaniu higieny jamy ustnej. Postaraj się pobawić z Twoim kotem przez parę chwil, aby połączyć ćwiczenia fizyczne ze
wzmacnianiem łączącej was więzi

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Aby Twój pupil przyzwyczaił się do nowego pokarmu pod względem smaku i zapachu, wszelkie zmiany diety powinny
być wprowadzane stopniowo, na przestrzeni około tygodnia, poprzez mieszanie dotychczasowej i nowej karmy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla kociąt (w wieku od półtora miesiąca do roku), sucha, z kurczakiem
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym suszone mięso z kurczaka 14%), zboża, produkty pochodzenia roślinnego,
oleje i tłuszcze, roślinne ekstrakty białkowe, warzywa, mleko, i produkty mleczne

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Krokiety dla psów 2 kg.
Opis Produktu
Opis produktu: Receptura karmy zapewnia zaspokojenie potrzeb żywieniowych dorosłych psów średnich i dużych ras. Zawiera ona: błonnik pokarmowy,
który przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego. Witamina E, która wspomaga układ odpornościowy, substancje mineralne i
witamina D dla mocnych kości i zdrowych zębów. Granulki karmy swoją strukturą przypominającą mięso, co czyni je szczególnie apetyczne dla Waszego
pupila. Postaraj się wychodzić z psem na długie spacery lub pobaw się z nim przez parę chwil, aby połączyć ćwiczenia fizyczne ze wzmacnianiem łączącej Was
więzi

Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Aby Twój pies przyzwyczaił się do nowego pokarmu pod względem smaku i zapachu, wszelkie zmiany
diety powinny być wprowadzone stopniowo, na przestrzeni około tygodnia, poprzez mieszanie dotychczasowej i nowej karmy
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Francji
Przygotowanie: Podawać bez przetwarzania, o temperaturze pokojowej

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów, psy o masie ciała 1-10 kg, sucha, z kurczakiem
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą
Białko surowe
22%
Włókno surowe
4%
Tłuszcz surowy
14%
Popiół surowy
9%
Wilgotność
10%
Witamina A
15000 Ul
Witamina D3
1500 Ul
Witamina E
150 mg
Żelazo (Siarczan żelaza (II) monohydrat) 36 mg
Miedź (Siarczan miedzi, pentahydrat) 4 mg
Cynk (Siraczan cynku, monohydrat)
61 mg
Mangan (bezwodny jodan wapnia)
3,8 mg
Jod (bezwodny jodan wapnia)
1 mg
Selen (L-selenometionina)
0,04 mg
Dodatki sensoryczne
Barwniki
Dodatki technologiczne
Przeciwutleniacze, konserwanty

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ZBOŻA, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym suszony kurczak 4%), produkty pochodzenia roślinnego, cukry,
oleje i tłuszcze, warzywa
Przygotowanie i stosowanie: Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody

Przechowywanie i stosowanie

Biały Jeleń - Hipoalergiczny żel pod prysznic 300 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 340 g

Opis produktu: Biały Jeleń żel pod prysznic z ekstraktem z koziego mleka. Działanie. - delikatnie oczyszcza, nie podrażniając skóry.
Substancje pielęgnujące:. - naturalne kozie mleko - zapewnia odpowiednie odżywienie i nawilżenie skóry, dzięki czemu odzyskuje ona
elastyczność oraz jedwabistą gładkość. - specjalistyczna formuła działająca jak naturalny dezodorant - hamuje rozwój bakterii. Właściwości.
- przebadany dermatologicznie wśród osób o skórze wrażliwej ze skłonnością do atopii.
Marka standaryzowana: Biały Jeleń
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Biały Jeleń
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides,
Propylene Glycol, Caprae Lac Extract, C12-13 Alkyl Lactate, Styrene/Acrylates Copolymer, Sodium Tallowate, Sodium Cocoate,
Tetrasodium EDTA, Citric Acid, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Niewielką ilość żelu wmasować w wilgotną skórę, dokładnie spłukać. Do użytku
zewnętrznego.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: codzienna pielęgnacja, przebadany w kierunku atopii

Biały Jeleń - Hipoalergiczny żel pod prysznic 300 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 338 g
Opis produktu: Biały Jeleń żel pod prysznic naturalny. Działanie. - delikatnie oczyszcza nie podrażniając naskórka. - natłuszcza i chroni
wrażliwą skórę. Substancje pielęgnujące:. - składnik zmiękczający pielęgnuje skórę. - unikalna formuła zapewnia uczucie świeżości,
pozostawiając przyjemny zapach. Właściwości. - przebadany dermatologicznie wśród osób o skórze wrażliwej ze skłonnością do atopii.
Marka standaryzowana: Biały Jeleń
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Biały Jeleń
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, C12-13
Alkyl Lactate, Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Parfum
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Niewielką ilość żelu wmasować w wilgotną skórę, dokładnie spłukać. Do użytku
zewnętrznego.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: codzienna pielęgnacja, zawiera naturalne mydło tradycyjnie warzone

Biały Jeleń - Hipoalergiczny żel pod prysznic 300 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 338 g
Opis produktu: Biały Jeleń żel pod prysznic naturalny. Działanie. - delikatnie oczyszcza nie podrażniając naskórka. - natłuszcza i chroni
wrażliwą skórę. Substancje pielęgnujące:. - składnik zmiękczający pielęgnuje skórę. - unikalna formuła zapewnia uczucie świeżości,
pozostawiając przyjemny zapach. Właściwości. - przebadany dermatologicznie wśród osób o skórze wrażliwej ze skłonnością do atopii.
Marka standaryzowana: Biały Jeleń
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Biały Jeleń
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, C12-13
Alkyl Lactate, Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Parfum
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Niewielką ilość żelu wmasować w wilgotną skórę, dokładnie spłukać. Do użytku
zewnętrznego.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: codzienna pielęgnacja, zawiera naturalne mydło tradycyjnie warzone

Biały Jeleń - Żel do higieny intymnej z aloesem 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 562 g
Opis produktu: Biały Jeleń żel do higieny intymnej z ekstraktem z aloesu. Działanie. - systematyczne stosowanie zmniejsza ryzyko
występowania infekcji i korzystnie wpływa na błony śluzowe. - koi i regeneruje uszkodzony naskórek. - łagodnie działa na skórę oraz
śluzówkę, nie powodują podrażnień. - neutralizuje nieprzyjemny zapach. - zapewnia uczucie świeżości i komfortu przez cały dzień. posiada pH przyjazne dla skóry. Substancje pielęgnujące. - ekstrakt z aloesu. - alantoina. - pantenol. - kwas mlekowy. Właściwości. polecany do codziennej higieny i pielęgnacji miejsc intymnych. - przebadany dermatologicznie wśród osób ze skórą wrażliwą, skłonną do
podrażnień i alergii.
Marka standaryzowana: Biały Jeleń
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żel do higieny intymnej z aloesem
Marka: Biały Jeleń
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed dziećmi.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, C12-13 Alkyl
Lactate, Allantoin, Panthenol, Propylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tetrasodium EDTA, Lactic Acid, Sodium Benzoate,
Parfum
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Niewielką ilością żelu umyć intymne części ciała, następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: codzienna pielęgnacja, przebadany w kierunku atopii

Biały Jeleń - Żel do higieny intymnej kora dębu 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 564 g
Opis produktu: Biały Jeleń żel do higieny intymnej z ekstraktem z kory dębu. Działanie. - systematyczne stosowanie zmniejsza ryzyko
występowania infekcji i korzystnie wpływa na błony śluzowe. - koi i regeneruje uszkodzony naskórek. - łagodnie działa na skórę oraz
śluzówkę, nie powodują podrażnień. - neutralizuje nieprzyjemny zapach. - zapewnia uczucie świeżości i komfortu przez cały dzień. posiada pH przyjazne dla skóry. Substancje pielęgnujące. - ekstrakt z kory dębu. - alantoina. - pantenol. - kwas mlekowy. Właściwości. polecany do codziennej higieny i pielęgnacji miejsc intymnych. - przebadany dermatologicznie wśród osób ze skórą wrażliwą, skłonną do
podrażnień i alergii.
Marka standaryzowana: Biały Jeleń
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żel do higieny intymnej kora dębu
Marka: Biały Jeleń
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed dziećmi.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Quercus Robur Bark Extract,
Lactic Acid, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Allantoin, Parfum, C12-13 Alkyl Lactate, Tetrasodium EDTA, Panthenol, Sodium
Benzoate, CI 42090, CI 14700, CI 19140
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Niewielką ilością żelu umyć intymne części ciała, następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: codzienna pielęgnacja, przebadany w kierunku atopii

Biały Jeleń - Szampon do włosów hipoalergiczny 300 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 340 g
Opis produktu: Biały Jeleń szampon do włosów tłustych z naturalnym chlorofilem. Działanie. - oparty na łagodnych i bezpiecznych
środkach myjących i pielęgnujących tłuste włosy. - opracowany dla osób z dolegliwościami alergicznymi, problemami charakterystycznymi
dla skóry mieszanej oraz tłustych włosów. - pozostawia włosy miękkie i gładkie. - nadaje włosom połysk. - ułatwia rozczesywanie. posiada pH przyjazne dla skóry głowy. Substancje pielęgnujące. - naturalny chlorofil . - biotyna. - wyciąg z nasion bawełny. - proteiny
pszeniczne.
Marka standaryzowana: Biały Jeleń
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szampon do włosów hipoalergiczny
Marka: Biały Jeleń

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Laurdimonium Hydroxypropyl
Hydrolyzed Wheat Protein, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Starch, Laureth-7 Citrate, Propylene Glycol, Gossypium
Herbaceum Seed Extract, Parfum, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Urea, Disodium Phosphate, Biotin, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Caprylic/Capric Triglyceride, PEG -14M,
CI 75810, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Phenoxyethanol
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Nanieść szampon na wilgotne włosy, masować do momentu spienienia, następnie dokładnie
spłukać wodą. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy regularnym stosowaniu razem z odżywką Biały Jeleń z naturalnym chlorofilem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: codzienna pielęgnacja, włosy tłuste, przebadany w kierunku atopii

Biały Jeleń - Płyn do prania hipoalergiczny 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1086 g
Opis produktu: Działanie. - do prania tkanin białych i kolorowych w pralkach automatycznych w temperaturach 30°C, 60°C i 95°C oraz
do prania ręcznego. - aktywne składniki płynu efektywnie usuwają plamy z tkanin bawełnianych, lnianych i syntetycznych. Właściwości. zawiera naturalne mydło tradycyjnie warzone. - posiada zmniejszoną ilość kompozycji zapachowej. - bez barwników. - przebadany
dermatologicznie wśród osób o wrażliwej skórze ze skłonnością do alergii.
Marka standaryzowana: Biały Jeleń
Jednostka opisowa: l
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 5

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Biały Jeleń
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza. Kontakt producenta w ww. zakresie: tel. kom. +48 795 567 622.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% mydło, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, Inne:
kompozycja zapachowa, enzymy, Pyrithione sodium, Benzisothiazolinone
Przygotowanie i stosowanie: Podczas prania należy przestrzegać instrukcji podanych przez producentów odzieży. Nie nadaje się do
prania wełny i jedwabiu.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: przebadany dermatologicznie, zawiera naturalne mydło

Biały Jeleń - Proszek do prania do koloru 19 prań - 1.9 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1936 g
Opis produktu: Działanie. - do prania w pralkach automatycznych, półautomatycznych oraz do prania ręcznego. - doskonały do prania
tkanin kolorowych - zachowuje intensywność kolorów. - aktywne składniki nowej generacji usuwają zabrudzenia już od 30°C. - naturalne
mydło znakomicie usuwa brud oraz dodatkowo zmiękcza tkaniny. Właściwości. - nie zawiera barwników. - posiada bezpieczną ilość
kompozycji zapachowej. - aktywne składniki proszku ulegają biodegradacji. - dzięki zawartości naturalnego mydła jest łagodny dla skóry i
tkanin. - nie zawiera alergenów zapachowych i sztucznych barwników. - pozostawia na pranych tkaninach świeży, delikatny zapach. doskonały do prania ubrań całej rodziny. - przebadany dermatologicznie wśród osób o wrażliwej skórze ze skłonnością do alergii.
Marka standaryzowana: Biały Jeleń
Jednostka opisowa: kg

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hipoalergiczny proszek do prania
Marka: Biały Jeleń
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. . Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub
odzież. Stosować okulary ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Zawiera alkilobenzenosulfonian sodu, węglan sodu. Kontakt producenta w ww. zakresie:. tel.
kom. +48 795 567 622.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% zeolity, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło, niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany,
Inne składniki: enzymy, kompozycja zapachowa
Przygotowanie i stosowanie: Wskazówki producenta, - nie stosować do prania wełny i jedwabiu, - przy praniu ręcznym najpierw
dokładnie rozpuścić proszek w wodzie, - podczas prania należy przestrzegać instrukcji podanych przez producentów odzieży, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: przebadany dermatologicznie, zawiera naturalne mydło

Soft n Easy - Chusteczki higieniczne 10 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 210 g
Opis produktu: Chusteczki higieniczne, 100% celuloza. 21 cm x 21 cm. Ewentualne różnice w ilości wyrobu mieszczą się w granicach
dopuszczalnych przez obowiązujące normy.
Marka standaryzowana: Soft & Easy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chusteczki higieniczne 3 warstwowe
Marka: Soft & Easy

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 9x10

Przechowywanie i stosowanie

Soft & Easy - Chusteczki kosmetyczne 150 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 222 g

Opis produktu: 100% celuloza.
Marka standaryzowana: Soft & Easy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chusteczki kosmetyczne 2 warstwowe
Marka: Soft & Easy
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Termin ważności nieograniczony.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 150 szt
Pozostale informacje: 20 cm x 20 cm, Ewentualne różnice w ilości wyrobu mieszczą się w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące
normy,

Przechowywanie i stosowanie

Bakal-Baton zboż. z susz. bananami w pol. kakaowej 40g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać,
SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Ba! banan i podlewa czekoladowa- baton będący połączeniem energetycznego banana i najlepszych zbóż to pyszny
pomysł na „małe co nieco” lub szybką przekąskę. Teraz Nowa lepsza receptura batonów Ba! Bez syropu-glukozowego, Bez tłuszczów
utwardzonych, Naturalne bogactwo błonnika, Pełnoziarniste płatki owsiane i pyszne bakalie, BA! Naturalna Energia Na Aktywny Dzień.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ba!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baton zbożowy z suszonymi bananami i polewą o smaku kakaowo-mlecznym.
Marka: Bakalland
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
1809 kJ/ 430 kcal
tłuszcz
13 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
węglowodany
71 g
w tym cukry
13 g
błonnik
4,0 g
białko
4,6 g
sól
0,10 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: składniki ZBOŻOWE 26% (płatki OWSIANE pełnoziarniste 12%, mąka kukurydziana, grys kukurydziany, mąka ryżowa),
substancja wiążąca: maltitole, chipsy bananowe kawałki 22% (banany 55%, olek KOKOSOWY, cukier, aromat), polewa o smaku
KAKAOWO-MLECZNYM 17% [olej palmowy, SERWATKA w proszku (Z MLEKA), cukier, KAKAO w proszku o obniżonej
zawartości tłuszczu 6%, MLEKO w proszku odtłuszczone, miazga KAKAOWA 1%, emulgatory: LECYTYNY i E 476; aromaty],
maltodekstryna, miód piekarski, olej palmowy, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
emulgator: LECYTYNY, sól, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ... naturalnie pozytywnie, nowa lepsza receptura!, Dobra i polska firma

Bakalland - Baton śniadaniowy BA! żurawina i pomarańcza 40g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 44 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera, ORZECHY - Może zawierać, OWIES - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać,

SEZAM - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Ba! żurawina i pomarańcza to oryginalna propozycja, która intryguje połączeniem słodkiej żurawiny i aromatycznej
pomarańczy. Z polewą jogurtową całość tworzy zupełnie nowy wymiar doznań smakowych batonów musli.
Marka standaryzowana: Bakalland
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ba!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Baton zbożowy z suszoną żurawiną, skórką pomarańczową i polewą o smaku jogurtowym.
Marka: Bakalland
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
wartość energetyczna
1744 kJ/ 414 kcal
tłuszcz
9,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,9 g
węglowodany
75 g
w tym cukry
19 g
błonnik
1,4 g
białko
5,1 g
sól
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: składniki ZBOŻOWE 39% (płatki OWSIANE pełnoziarniste 20%, mąka kukurydziana, grys kukurydziany, mąka ryżowa),
substancja wiążąca: maltitole, polewa o smaku JOGURTOWYM 16% [olej palmowy, SERWATKA w proszku (z MLEKA), cukier,
MLEKO w proszku odtłuszczone, proszek JOGURTOWY 2% (JOGURT w proszku (z MLEKA) 80%, MLEKO w proszku
odtłuszczone), tłuszcz KAKAOWY, emulgator: LECYTYNY, aromaty], żurawina suszona krojona 12% (żurawina 51%, cukier, olej
słonecznikowy), maltodekstryna, miód piekarski, olej palmowy, skórka pomarańczowa suszona 0,2%, emulgator: LECYTYNY, substancja
utrzymująca wilgoć: sorbitole, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, sól, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: ... naturalnie pozytywnie, nowa leszpa receptura!, Dobra i polska firma

Mola - Chusteczki higieniczne. 100% celuloza
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 196 g
Marka standaryzowana: Mola
Podmarka: Sensitive

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Chusteczki higieniczne, 100% celuloza
Marka: Mola

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: łagodność aloesu

Rockstar - Energetyk 250 ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Napój energetyzujący Rockstar Original to prawdziwa eksplozja mocy i energii. Idealne połączenie witamin z grupy B oraz kofeiny zostało
opracowane z myślą o tych, którzy nigdy nie stoją w miejscu. Zawarta w składzie niacyna wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, a witaminy B6
i B12 pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Rockstar energy drink zaskoczy Cię wyrazistym, oryginalnym smakiem i zaktywizuje
do działania. Sięgnij po Rockstar podczas sesji egzaminacyjnej i pożegnaj zmęczenie. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia. - Zawiera kofeinę i taurynę. - Niacyna pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny. - Witaminy B6 i B12 pomagają w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych. - Oryginalny smak .

Marka standaryzowana: Rockstar
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Rockstar
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących

piersią (32 mg/100 ml). Spożywaj z umiarem.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
216 kJ/51 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
12 g
w tym cukry
12 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,17 g
Niacyna
3,2 mg (20%***)
Witamina B6
0,28 mg (20%***)
Witamina B12
0,50 µg (20%***)
***% dzienne referencyjne wartości spożycia witamin.
Średnia wartość odżywcza 250 ml**
**Opakowanie zawiera 1 porcję
540 kJ/128 kcal
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, glukoza, kwas (kwas cytrynowy), DWUTLENEK węgla, tauryna (0,4%), regulator kwasowości (cytryniany
sodu), aromat, kofeina (0,03%), glukuronolakton, barwniki (karmel amoniakalny, RYBOFLAWINY), EKSTRAKT z żeń-szenia (0,01%),
EKSTRAKT z guarany (0,01%), inozytol, niacyna, witamina B6, witamina B12
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą PepsiCo Inc., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: www.rockstarenergy.com.

NIVEA - Żel pod prysznic 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Łagodzący żel pod prysznic dla mężczyzn NIVEA MEN Sensitive jest idealny do codziennej pielęgnacji nawet wrażliwej
skóry męskiej. Łagodna formuła z dodatkiem ekstraktu z bambusa tworzy pianę, która nie tylko myje i odświeża skórę, ale również ją
pielęgnuje i łagodzi. Męski żel pod prysznic nawilża skóry w trakcie oczyszczania i nie pozostawia uczucia suchości po kąpieli. Wyjątkowa
formuła działa w zgodzie z naturalnym pH skóry i nie zaburza jego równowagi, zapewniając wrażliwej skórze uczucie komfortu.

Wielofunkcyjny żel pod prysznic dla mężczyzn Sensitive jest przeznaczony do mycia ciała, twarzy i włosów. Postaw na jakość NIVEA
MEN! Formuła żelu NIVEA MEN jest w 99% biodegradowalna*, a jego butelka została wykonana w 97% z odzyskanego plastiku
(wyłączając etykietę i nakrętkę) - w trosce o Twoją skórę i naszą planetę! Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie. *zgodnie z
OECD lub zbliżonymi metodami.
Marka standaryzowana: Nivea
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Niemcy

Składniki i wartości odżywcze
Marka: NIVEA
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Unikać kontaktu z oczami.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Decyl Glucoside, Sodium Myreth Sulfate,
Glycerin, Bambusa Vulgaris Shoot Extract, Sodium Chloride, Citric Acid, Laureth-4, Tocopherol, Propylene Glycol, Butylene Glycol,
Sodium Benzoate, Parfum
Pozostale informacje: Product ID: 81084,
Przygotowanie i stosowanie: Żel pod prysznic do codziennego mycia twarzy, ciała i włosów. Nałóż żel na wilgotną skórę i rozprowadź
po całej powierzchni ciała. Po umyciu, spłucz dokładnie ciepłą wodą.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Do codziennej pielęgnacji, dla mężczyzn z wrażliwą skórą Kosmetyk do mycia 3w1: do ciała, twarzy i włosów Łagodząca formuła z
dodatkiem ekstraktu z bambusa Oczyszcza i pielęgnuje męską skórę Formuła jest w 99% biodegradowalna* Butelka (wyłączając etykietę i
nakrętkę) została wykonana w 97% z odzyskanego plastiku Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Oliwa z oliwek ekstra virgin 500ml.
Opis Produktu
Opis produktu: Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. Najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za
pomocą środków mechanicznych. Ekstrakcja na zimno. Kraj pochodzenia oliwy z oliwek: Hiszpania
Rozszerzona nazwa produktu: Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Hiszpania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Extra Virgin Olive Oil

Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła. Produkt wrażliwy na niskie
temperatury. Poniżej temperatury 14°C, kwasy tłuszczowe zawarte w oliwie z oliwek mogą zestalać się, tworząc grudki na dnie butelki, bez
wpływu na jakość produktu
Wartości odżywcze
w 100g
Wartość energetyczna
3378 kJ/228 kcal
Białko
<0,5g
Węglowodany
<0,5g
- w tym cukry
<0,5g
Tłuszcz
91g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone13g
Błonnik
<0,5g
Sól
<0,01g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Gostyń - Mleko w proszku odtłuszczone granulowane 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 273 g
Opis produktu: Produkt szczególnie wygodny w domowym użyciu i turystyce, może służyć jako dodatek do potraw, wypieków i koktajli.

Marka standaryzowana: SM Gostyń
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 10, Maks. temp. °C - 20, Maks. wilgotność % - 75

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko w proszku odtłuszczone granulowane
Marka: SM Gostyń
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożycia dla niemowląt poniżej 12 miesięcy.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +10°C do +20°C, wilgotność względna powietrza nie wyższa niż 75%.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
1516 kJ/ 357 kcal
tłuszcz
1,0 g
w tym
- kwasy tłuszczowe nasycone
0,7 g
węglowodany
52 g
w tym
- cukry
52 g
białko
35 g
sól*
1,2 g
Wapń
1404 mg
co stanowi 175% dziennej referencyjnej wartości spożyciaFosfor
1012 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Zawartość tłuszczu po odtworzeniu wynosi 0,1%
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia:, Do szklanki odmierzyć 4 łyżki stołowe (ok. 20 g) mleka granulowanego. Dodać małą ilość
letniej, uprzednio przegotowanej wody. Wymieszać i uzupełnić letnią lub gorącą wodą do 200 ml. Mleko należy przygotować bezpośrednio
przed użyciem.

Przechowywanie i stosowanie

Gostyń - Mleko zagęszczone niesłodzone 7.5% 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 212 g

Zalecenia dla alergikow: Zawiera MLEKO
Marka standaryzowana: SM Gostyń
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko zagęszczone niesłodzone 7,5% tłuszczuZawiera 17,5% suchej masy beztłuszczowej mleka.
Sterylizowane.
Marka: SM Gostyń
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +18°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
550 kJ / 131 kcal
tłuszcz
7,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,3 g
węglowodany
9,4 g
w tym cukry
9,4 g
białko
6,6 g
sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, stabilizatory (fosforany sodu i cytryniany sodu)
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie

Gostyń - Mleko zagęszczone niesłodzone 4% light 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 212 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Light / lekkie zawiera ~ 45% tłuszczu mniej niż mleko zagęszczone niesłodzone 7,5%.
Marka standaryzowana: SM Gostyń
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko zagęszczone niesłodzone częściowo odtłuszczone, light-lekkie, zawiera 4% tłuszczu i 20% suchej
masy beztłuszczowej mleka. Sterylizowane.
Marka: SM Gostyń
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +18°C.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
439 kJ / 104 kcal
tłuszcz
4,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
węglowodany
10 g
- w tym cukry
10 g
białko
7,1 g
sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, stabilizatory - fosforany sodu i cytryniany sodu
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: przed otwarciem wstrząsnąć. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: częściowo odtłuszczone, lekkie 4% tłuszczu

Gostyń - Mleko zagęszczone niesłodzone 7.5% tłuszczu 500g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 522 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: SM Gostyń
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko zagęszczone niesłodzone 7,5 % tłuszczu. Sterylizowane.
Marka: SM Gostyń
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +18°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
wartość energetyczna
550 kJ / 131 kcal
tłuszcz
7,5 g
w tym
- kwasy tłuszczowe nasycone5,3 g
węglowodany
9,4 g
w tym
- cukry
9,4 g
białko
6,6 g
sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, stabilizatory (fosforany sodu i cytryniany sodu), Zawiera 17,5 % suchej masy beztłuszczowej MLEKA
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie

Gostyń - Mleko zagęszczone light niesłodzone odtłuszczone 4% 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 526 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: SM Gostyń
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko zagęszczone niesłodzone częściowo odtłuszczone, light-lekkie, zawiera 4 % tłuszczu i 20 % suchej
masy beztłuszczowej mleka. Sterylizowane.
Marka: SM Gostyń
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +18°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
wartość energetyczna
439 kJ / 104 kcal
tłuszcz
4,0 g
w tym
- kwasy tłuszczowe nasycone2,8 g
węglowodany
10 g
w tym
- cukry
10 g
białko
7,1 g
sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, stabilizatory - fosforany sodu i cytryniany sodu

Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: częściowo odtłuszczone, lekkie 4% tłuszczu

Gostyń - Mleko zagęszczone. Odtłuszczone. niesłodzone. z magnezem 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 528 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: SM Gostyń
Informacje dot stylu zycia: O obniżonej zawartości tłuszczu
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 18

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko zagęszczone niesłodzone częściowo odtłuszczone z magnezem light - lekkie. Sterylizowane.
Marka: SM Gostyń
Oswiadczenia zywieniowe: Zawiera ~ 45% tłuszczu mniej niż mleko zagęszczone 7,5%.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +18°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce 3-4 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
439 kJ
wartość energetyczna
104 kcal
tłuszcz
4,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,8 g
węglowodany
10 g
- w tym cukry
10 g
białko
7,1 g
sól
0,70 g
magnez (stanowi 15% referencyjnej wartości spożycia) 56,3 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, stabilizatory (fosforany sodu i cytryniany sodu), magnez, Zawiera 4% tłuszczu i 19% suchej masy beztłuszczowej
mleka
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: niesłodzone, częściowo odtłuszczone, 4% tłuszczu - lekkie, +Mg

Gostyń - Mleko zagęszczone niesłodzone 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1028 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: SM Gostyń
Jednostka opisowa: kg
Pochodzenie: Kraj pochodzenia Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 18
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko zagęszczone niesłodzone 7,5% tłuszczuZawiera 17,5% suchej masy beztłuszczowej mleka.
Sterylizowane.
Marka: SM Gostyń
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +18°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
550 kJ / 131 kcal
tłuszcz w tym
7,5 g
- kwasy tłuszczowe nasycone5,3 g
węglowodany w tym
9,4 g
- cukry
9,4 g
białko
6,6 g
sól
0,30 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, stabilizatory (fosforany sodu i cytryniany sodu)
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie

Gostyń - Mleko zagęszczone. słodzone 8% tłuszczu 530 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 578 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: SM Gostyń
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia Polska.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 18, Maks. wilgotność % - 75
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko zagęszczone słodzone zawiera 8,0% tłuszczu i 20% suchej masy beztłuszczowej mleka.
Pasteryzowane.
Marka: SM Gostyń
Przechowywanie: Warunki przechowywania: temperatura od +1°C do +18°C, wilgotność względna nie wyższa niż 75%.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
1364 kJ/ 326 kcal
tłuszcz
8,0 g
w tym
- kwasy tłuszczowe nasycone5,6 g
węglowodany
55 g
w tym
- cukry
55 g
białko
7,5 g
sól*
0,28 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier (sacharoza) 44,5%

Przechowywanie i stosowanie

Gostyń - Kajmak mleko skoncentrowane z cukrem gotowane 510g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 558 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: SM Gostyń
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 25, Maks. wilgotność % - 75

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kajmak - mleko skoncentrowane z cukrem gotowane
Marka: SM Gostyń
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +25°C. Wilgotność względna nie wyższa niż 75%.
Wartości odżywcze
na 100 g
wartość energetyczna
1213 kJ / 288 kcal
tłuszcz
7,2 g
w tym
- kwasy tłuszczowe nasycone5,0 g
węglowodany
49 g
w tym
- cukry
49 g
białko
6,7 g
sól*
0,24 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier

Przechowywanie i stosowanie

Gostyń - Mleko zagęszczone. słodzone w tubie 150 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 163 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: SM Gostyń
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia Polska
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 18, Maks. wilgotność % - 75

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gostyńskie mleko zagęszczone słodzone. Pasteryzowane.
Marka: SM Gostyń
Przechowywanie: Temperatura od +1°C do +18°C, wilgotność względna powietrza nie wyższa niż 75%.
Wartości odżywcze
w 100 g
wartość energetyczna
1364 kJ / 326 kcal
tłuszcz
8,0 g
w tym
- kwasy tłuszczowe nasycone5,6 g
węglowodany
55 g
w tym
- cukry
55 g
białko
7,5 g
sól*
0,28 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: MLEKO, cukier (sacharoza) 44,5%, Zawiera 8,0% tłuszczu i 20% suchej masy beztłuszczowej mleka.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Muller - Napój mleczny o smaku czekoladowo bananowym 400g
Opis Produktu

Podmarka: Müllermilch Protein 26 g
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem. Najlepiej pic schłodzony
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój mleczny z wysoką zawartością białka, o smaku czekoladowo-bananowym, wzbogacony o witaminy. Pasteryzowany
Marka: Müller

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
352 kJ/ 83 Kcal
Tłuszcz
1,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,1 g
Węglowodany
10,6 g
- w tym cukry
10,2 g
Białko
6,5 g
Sól
0,14 g
Witamina E
2,9 mg
Witamina B6
0,28 mg
Ryboflawina
0,35 mg
Tiamina
0,23 mg

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częsciowo odtłuszczone, MAŚLANKA, BIAŁKA MLEKA, czekolada w proszku 3,4% (cukier, KAKAO w
proszku), glukoza, cukier, przecier bananowy 0,04%, zagęszczony przecier bananowy, stabilizator (karagen), aromaty, sol, witamina E,
RYBOFLAWINA, tiamina, witamina B6

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Cenos - Groch żółty łuskany 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 412 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać
Opis produktu: Groch żółty łuskany. Jest znakomitym źródłem białka i błonnika. Odżywczy i sycący stanowi doskonały składnik wielu tradycyjnych,
polskich dań. Jest świetną bazą do przygotowania różnorodnych past kanapkowych, wegetariańskich pasztetów, zup i innych kulinarnych pyszności.
Marka standaryzowana: Cenos

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: PL - Polska, UA - Ukraina, LI - Litwa, CZ - Czechy
Przygotowanie: Gotować we wrzątku. Groch żółty łuskany połówki nie wymaga moczenia. Po opłukaniu gotować do miękkości około 30
minut w dużej ilości wody. Proporcja grochu do wody powinna wynosić 1:3. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Groch żółty łuskany połówki.
Marka: Cenos
Oswiadczenia zywieniowe: Jest znakomitym źródłem białka i błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu
wartość energetyczna
1396 kJ
wartość energetyczna
330 kcal
tłuszcz
1,8 g
w tym kwasy nasycone
0,3 g
węglowodany
52 g
w tym cukry
2,6 g
błonnik
11 g
białko
21 g
sól
<0,01 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). % RWS*

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło błonnika

Dodatkowe informacje: Więcej przepisów znajdziesz na stronie: www.cenos.pl i Facebook.com/Cenosinspiruje.

Arla - Ser typu śródziemnomorskiego w zalewie olejowej z suszonymi pomidorami 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 108 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Ser typu śródziemnomorskiego w kostkach, z dodatkiem suszonych pomidorów, w zalewie olejowo - ziołowej. Idealny
składnik sałatki, która nie wymaga przyprawienia. Produkt jest też gotową przekąską.
Marka standaryzowana: Arla
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Danii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Dania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ser biały typu śródziemnomorskiego w zalewie olejowej z suszonymi pomidorami.
Marka: Arla Apetina
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: +2 - +8°C. Po otwarciu spożyć w ciągu tygodnia.
Wartości odżywcze
w 100 g odsączonego produktu:
Wartość energetyczna
1318 kJ
Wartość energetyczna
318 kcal
Tłuszcz
27 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone12 g
Węglowodany
2,7 g
w tym cukry
1,5 g
Białko
15 g
Sól
3,0 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: SER (MLEKO pasteryzowane, sól, KULTURY BAKTERII KWASU MLEKOWEGO, enzym koagulujący: podpuszczka
mikrobiologiczna, stabilizator: chlorek wapnia), zalewa olejowa (olej rzepakowy, pomidory 7%, ocet winny, sól morska, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancje KONSERWUJĄCE: kwas benzoesowy i DWUTLENEK SIARKI, woda, mieszanka ziół i
czosnku 0,9%)
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Danmis - Kozie mleko bez laktozy 500 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Bez GMO, mleko od kóz karmionych paszami wolnymi od GMO. Zawartość tłuszczu 2,5%. Korzyści mleka koziego: Hipoalergiczne. Łatwo
przyswajalny wapń. Składem zbliżone do mleka matki. Wysoka zawartość białka. Naturalnie lekkostrawne. Zawiera witaminy. Właściwości antyoksydacyjne

Informacje dot stylu zycia: Bez laktozy
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowanie przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w warunkach chłodniczych
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kozie mleko bez laktozy, wysoko pasteryzowane
Marka: Danmis
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25'C
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
218 kJ/ 53 Kcal
Tłuszcz
2,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
Węglowodany
4,3 g
- w tym cukry
4,1 g
Białko
3,0 g
Sól
0,09 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 100% MLEKO kozie

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Bio deser bananowy po 4 m. 125g.
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: Rolnictwo spoza UE

Pole rezerwowe 20: *Składniki z rolnictwa ekologicznego
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Auchan Baby
Warunki przechowywania: Przed otwarciem słoiczka przechowywać w temperaturze pokojowej
Uzytkowanie i przechowywanie: Ten produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawą jest mleko kobiece. Karmienie
piersią jest najlepsze dla dziecka
Przygotowanie: Podawać jako deserek lub dodatek do kaszek. Przed podaniem wymieszać i podawać w temperaturze pokojowej.
Potrzebną porcję przełożyć do miseczki. Pozostałą zawartość przechowywać w zamkniętym słoiczku w lodówce i zużyć w ciągu 48
godzin. Używać plastikowej łyżeczki odpowiedniej do ust dziecka. Nie przechowywać resztek produktu, którego dziecko nie zjadło.
Pamiętaj o higienie jamy ustnej swojego dziecka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny Przecier owocowy dla niemowląt po 4. miesiącu: Banan. Produkt pasteryzowany
Marka: Produkt marki Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: **Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie używać, jeśli wieczko jest podniesione lub środek wieczka się ugina. Przy pierwszym otwarciu
wieczko musi „kliknąć”
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Białko
Węglowodany
- w tym cukry
Tłuszcz

w 100 g
353 kJ/83 kcal
1g
19 g
15g**
0,2 g

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,05 g
Błonnik
Sól

1,5 g
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Przecier z banana* (98,63%), zagęszczony sok cytrynowy*, przeciwutleniacz: kwas L – askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio deser jabłkowy po 4 m. 125g.
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: Rolnictwo spoza UE

Pole rezerwowe 20: *Składniki z rolnictwa ekologicznego
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Auchan Baby
Warunki przechowywania: Przed otwarciem słoiczka przechowywać w temperaturze pokojowej
Uzytkowanie i przechowywanie: Ten produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawą jest mleko kobiece. Karmienie
piersią jest najlepsze dla dziecka
Przygotowanie: Sposób przygotowania: Podawać jako deserek lub dodatek do kaszek. Przed podaniem wymieszać i podawać w
temperaturze pokojowej. Potrzebną porcję przełożyć do miseczki. Pozostałą zawartość przechowywać w zamkniętym słoiczku w lodówce
i zużyć w ciągu 48 godzin. Używać plastikowej łyżeczki odpowiedniej do ust dziecka. Nie przechowywać resztek produktu, którego
dziecko nie zjadło. Pamiętaj o higienie jamy ustnej swojego dziecka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny Przecier owocowy dla niemowląt po 4. miesiącu: Jabłko. Produkt pasteryzowany
Marka: Produkt marki Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: **Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie używać, jeśli wieczko jest podniesione lub środek wieczka się ugina. Przy pierwszym otwarciu
wieczko musi „kliknąć”
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
202 kJ/48 kcal

Białko
0,2 g
Węglowodany
11 g
- w tym cukry
9,7 g**
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Błonnik
1,4 g
Sól
0,01 g***

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Przecier jabłkowy* (99,96%), przeciwutleniacz: kwas L – askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio deser jabłko marchewka po 4 m. 125g.
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: Rolnictwo spoza UE

Pole rezerwowe 20: *Składniki z rolnictwa ekologicznego
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Auchan Baby
Warunki przechowywania: Przed otwarciem słoiczka przechowywać w temperaturze pokojowej
Uzytkowanie i przechowywanie: Ten produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawą jest mleko kobiece. Karmienie
piersią jest najlepsze dla dziecka
Przygotowanie: Sposób przygotowania: Podawać jako deserek lub dodatek do kaszek. Przed podaniem wymieszać i podawać w
temperaturze pokojowej. Potrzebną porcję przełożyć do miseczki. Pozostałą zawartość przechowywać w zamkniętym słoiczku w lodówce
i zużyć w ciągu 48 godzin. Używać plastikowej łyżeczki odpowiedniej do ust dziecka. Nie przechowywać resztek produktu, którego
dziecko nie zjadło. Pamiętaj o higienie jamy ustnej swojego dziecka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny Przecier owocowo - warzywny dla niemowląt po 4. miesiącu: Jabłko, marchewka, częściowo
z soku zagęszczonego. Produkt pasteryzowany
Marka: Produkt marki Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: **Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie używać, jeśli wieczko jest podniesione lub środek wieczka się ugina. Przy pierwszym otwarciu
wieczko musi „kliknąć”

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Przecier z jabłek* (50%), sok jabłkowy* (z zagęszczonego soku jabłkowego)(36,96%), przecier z marchwi* (10%), skrobia
kukurydziana, przeciwutleniacz: kwas L – askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio deser dynia jabłko po 4 m. 125g.
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: Rolnictwo spoza UE

Pole rezerwowe 20: *Składniki z rolnictwa ekologicznego
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Auchan Baby
Warunki przechowywania: Przed otwarciem słoiczka przechowywać w temperaturze pokojowej
Uzytkowanie i przechowywanie: Ten produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawą jest mleko kobiece. Karmienie
piersią jest najlepsze dla dziecka
Przygotowanie: Sposób przygotowania: Podawać jako deserek lub dodatek do kaszek. Przed podaniem wymieszać i podawać w
temperaturze pokojowej. Potrzebną porcję przełożyć do miseczki. Pozostałą zawartość przechowywać w zamkniętym słoiczku w lodówce
i zużyć w ciągu 48 godzin. Używać plastikowej łyżeczki odpowiedniej do ust dziecka. Nie przechowywać resztek produktu, którego
dziecko nie zjadło. Pamiętaj o higienie jamy ustnej swojego dziecka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny Przecier owocowo - warzywny dla niemowląt po 4. miesiącu: Dynia piżmowa i jabłka.
Produkt pasteryzowany
Marka: Produkt marki Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: **Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie używać, jeśli wieczko jest podniesione lub środek wieczka się ugina. Przy pierwszym otwarciu
wieczko musi „kliknąć”
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
205 kJ/49 kcal

Białko
1,1 g
Węglowodany
9,8 g
- w tym cukry
7,3 g**
Tłuszcz
0,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Błonnik
1,8 g
Sól
0,004 g***

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Puree z dyni piżmowej* (54%), przecier z jabłek* (45,31%), zagęszczony sok z cytryny*, przeciwutleniacz: kwas L –
askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Bio deser słodki ziemniak jabłko po 4 m. 125g.
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: Rolnictwo spoza UE

Pole rezerwowe 20: *Składniki z rolnictwa ekologicznego
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Auchan Baby
Warunki przechowywania: Przed otwarciem słoiczka przechowywać w temperaturze pokojowej
Uzytkowanie i przechowywanie: Ten produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawą jest mleko kobiece. Karmienie
piersią jest najlepsze dla dziecka
Przygotowanie: Sposób przygotowania: Podawać jako deserek lub dodatek do kaszek. Przed podaniem wymieszać i podawać w
temperaturze pokojowej. Potrzebną porcję przełożyć do miseczki. Pozostałą zawartość przechowywać w zamkniętym słoiczku w lodówce
i zużyć w ciągu 48 godzin. Używać plastikowej łyżeczki odpowiedniej do ust dziecka. Nie przechowywać resztek produktu, którego
dziecko nie zjadło. Pamiętaj o higienie jamy ustnej swojego dziecka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny Przecier owocowo - warzywny dla niemowląt po 4. miesiącu: Słodki ziemniak i jabłka.
Produkt pasteryzowany
Marka: Produkt marki Auchan

Oswiadczenia zywieniowe: **Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie używać, jeśli wieczko jest podniesione lub środek wieczka się ugina. Przy pierwszym otwarciu
wieczko musi „kliknąć”
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
261 kJ/62 kcal
Białko
0,8 g
Węglowodany
13 g
- w tym cukry
7 g**
Tłuszcz
0,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Błonnik
1,8 g
Sól
0,05 g***

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Puree ze słodkich ziemniaków* (56%), przecier z jabłek* (43,16%), zagęszczony sok z cytryny*, przeciwutleniacz: kwas L –
askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio deser jabłko szpinak po 4 m. 125g.
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: Rolnictwo spoza UE

Pole rezerwowe 20: *Składniki z rolnictwa ekologicznego
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Auchan Baby
Warunki przechowywania: Przed otwarciem słoiczka przechowywać w temperaturze pokojowej
Uzytkowanie i przechowywanie: Ten produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawą jest mleko kobiece. Karmienie
piersią jest najlepsze dla dziecka
Przygotowanie: Sposób przygotowania: Podawać jako deserek lub dodatek do kaszek. Przed podaniem wymieszać i podawać w
temperaturze pokojowej. Potrzebną porcję przełożyć do miseczki. Pozostałą zawartość przechowywać w zamkniętym słoiczku w lodówce
i zużyć w ciągu 48 godzin. Używać plastikowej łyżeczki odpowiedniej do ust dziecka. Nie przechowywać resztek produktu, którego
dziecko nie zjadło. Pamiętaj o higienie jamy ustnej swojego dziecka

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny Przecier owocowo - warzywny dla niemowląt po 4. miesiącu: Jabłko i szpinak. Produkt
pasteryzowany
Marka: Produkt marki Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: **Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Nie używać, jeśli wieczko jest podniesione lub środek wieczka się ugina. Przy pierwszym otwarciu
wieczko musi „kliknąć”
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
197 kJ/46 kcal
Białko
1g
Węglowodany
9,5 g
- w tym cukry
8,6 g**
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Błonnik
1,5 g
Sól
0,01 g***

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Przecier z jabłek* (84,71%), przecier ze szpinaku* (15%), zagęszczony sok z cytryny*, przeciwutleniacz: kwas L –
askorbinowy

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
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Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sól do zmywarki 2 kg
Opis Produktu

Opis produktu: Sól do zmywarki wykorzystywana jest do skutecznego zmiękczania wody, ochrony urządzenia przed osadzaniem się kamienia i usuwania
zacieków na naczyniach
Jednostka opisowa: kg
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sól do zmywarki
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. Unikać kontaktu z oczami. W
razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5 do 35°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: chlorek sodu
Przygotowanie i stosowanie: Wsypać sól do odpowiedniej komory w zmywarce. Napełniać zgodnie z instrukcją producenta zmywarki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Sok pomarańczowy 1l
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: Pole rezerwowe 20: Produkt pasteryzowany
Informacje dot stylu zycia: Jednostka opisowa: l
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Mogący pojawić się osad pochodzi ze składników soku i nie stanowi wady produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przed otwarciem wstrząsnąć.
Wartości odżywcze
Wartosc energetyczna kJ

na 100 g
174 kJ

Wartosc energetyczna kcal
41 kcal
Bialko g
0,7 g
Weglowodany g
9,2 g
W tym cukry g
9g
Tluszcz g
<0,5 g
W tym kwasy tluszczowe nasycone g 0,004 g
Blonnik g
0,4 g
Witamina C mg
16 mg
Sol g
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego

Przechowywanie i stosowanie

Selenka - Naturalna woda mineralna niegazowana 500 ml
Opis Produktu
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna niegazowana
Marka: Selenka Wieniec Zdrój
Przechowywanie: Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 4C do 20C. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.
Chronić przed zamrożeniem.
Kationy
mg/l
Wapniowy Ca++
96,19
Magnezowy Mg++
35,85
Sodowy Na+
19,55
Potasowy K+
1,6
Litowy Li+
<0,01
Cynkowy Zn++
<0,01
Selenowy S2++
<0,01
Suma składników mineralnych 657,61 mg/l Aniony

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Naturalna woda mineralna gazowana Kationy mg/l: wapniowy Ca++ 96,19, magnezowy Mg++, 35,85, sodowy Na+ 19,55, potasowy K+ 1,6,
litowy Li+ <0,01 , cynkowy Zn++ <0,01, selenowy S2++ <0,01 Aniony Mg/l wodorowęglan HCO3-, 362,40, siarczanowy S04 -- 87,24, chlorkowy Cl- 31,9,
fluorkowy F- 0,14

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Maca pszenna tradycyjna 180g. PD
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: nasiona SEZAMU
Opis produktu: Dobre, Bo ... Prosty skład, bez dodatku cukrów (zawiera tylko naturalnie występujące cukry), barwników, konserwantów. Wypiekane
(niesmażone). Produkcja kontrolowana
Pole rezerwowe 20: *Zawiera tylko naturalnie występujące cukry
Rozszerzona nazwa produktu: Maca pszenna. Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Maca pszenna tradycyjna

Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1548 kJ/ 365 Kcal
Tłuszcz
1,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
78 g
- w tym cukry
<0,5 g*
Błonnik
2,2 g
Białko
10 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Mąka PSZENNA

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Maca razowa 180g. PD
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: nasiona SEZAMU

Opis produktu: Dobre, Bo ... Prosty skład, bez dodatku cukrów (zawiera tylko naturalnie występujące cukry), barwników, konserwantów.
Wypiekane (niesmażone). Produkcja kontrolowana
Pole rezerwowe 20: *Zawiera tylko naturalnie występujące cukry
Rozszerzona nazwa produktu: Maca pszenna z dodatkiem mąki żytniej razowej. Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące
cukry
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Maca razowa
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1568 kJ/ 369 Kcal
Tłuszcz
1,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
78 g
- w tym cukry
0,5 g*
Błonnik
3,8 g
Białko
9,4 g
Sól
0,53 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, mąka ŻYTNIA razowa 24%, sól

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Lays Oven Baked- Chipsy o sm. grillowanej papryki 200g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Lay's Oven Baked o smaku paprykowym to przyjemność, której możesz ulec.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Oven Baked

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczone formowane chipsy ziemniaczane o smaku grillowanej papryki
Marka: Lay's
Oswiadczenia zywieniowe: *50% mniej tłuszczu. *w porównaniu do smażonych chipsów ziemniaczanych Lay's.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza: 100 g
Wartość energetyczna
1854 kJ
Wartość energetyczna
441 kcal
Tłuszcz
14 g
- w tym kwasy nasycone
1,6 g
Węglowodany
71 g
- w tym cukry
10 g
Błonnik
4,1 g
Białko
5,1 g
Sól
1,4 g
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 6-7 porcji.
30 g**
*** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 556 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: płatki ziemniaczane (58%), skrobia, olej roślinny rzepakowy, preparat aromatyzujący [cukier, sól, LAKTOZA z MLEKA,

papryka, glukoza, bułka tarta PSZENNA, maślanka w proszku z MLEKA, cebula, chlorek potasu, wzmacniacze smaku (glutaminian
monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe), aromaty, w tym aromat dymu wędzarniczego, hydrolizowane białko SOJOWE, czosnek,
barwnik (ekstrakt z papryki), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy)], cukier, mąka PSZENNA, emulgator (lecytyny
SOJOWE), glukoza
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: *50% mniej tłuszczu, *w porównaniu do smażonych chipsów ziemniaczanych Lay's

Lays Oven Baked - Chipsy solone 200g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Opis produktu: Lay's Oven Baked solone to przyjemność, której możesz ulec.
Marka standaryzowana: Lay's
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Oven Baked

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pieczone formowane chipsy ziemniaczane solone
Marka: Lay's
Oswiadczenia zywieniowe: *50% mniej tłuszczu. *w porównaniu do smażonych chipsów ziemniaczanych Lay's.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól

Średnia wartość odżywcza: 100 g
1863 kJ
443 kcal
14 g
1,7 g
71 g
7,6 g
4,0 g
5,0 g
1,4 g

** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 6-7 porcji.
30 g**
*** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 559 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: płatki ziemniaczane (62%), skrobia, olej roślinny rzepakowy, cukier, mąka PSZENNA, sól (1,3%), emulgator (lecytyny
SOJOWE), glukoza
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: *50% mniej tłuszczu, *w porównaniu do smażonych chipsów ziemniaczanych Lay's

Jelp - Sensitive płyn do płukania zmiękczający 2l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2138 g
Opis produktu: Specjalna receptura płynu zapewnia wyjątkową miękkość ubranek i komfort dla wrażliwej skóry, bez ryzyka podrażnień i
alergii. Subtelny, pudrowy zapach płynu został opracowany w trosce o poczucie bezpieczeństwa maluszków - jest wyjątkowo lekki, nie
podrażnia układu oddechowego dzieci i pozwala im czuć zapach rodziców. W trosce o delikatną skórę dziecka należy używać razem z
bezpiecznymi środkami piorącymi JELP.
Marka standaryzowana: JELP
Jednostka opisowa: L
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Hipoalergiczny płyn zmiękczający do płukania tkanin
Marka: JELP
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kationowy środek powierzchniowo czynny 5-15%, kompozycja zapachowa, KONSERWANT (benzisothiazolinone,

methylisothiazolinone)
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia, Pranie o wadze 4-5 kg suchej tkaniny, pralka automatyczna 1 nakrętka, pranie ręczne 10 L 1
nakrętki,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: opracowano dla skóry w wieku 0+ rok życia, hipoalergiczna receptura, bez barwników, subtelny, pudrowy zapach, dodaje
miękkości i ułatwia prasowanie, zapobiega elektryzowaniu

Pewni Dobrego - Kefir 1.5% 400 g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … Gęsty. Proces dojrzewania i fermentacji zachodzi osobno w każdej butelce
Pole rezerwowe 20: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 12 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kefir naturalny. Zawartość tłuszczu 1,5%
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
180 kJ/ 43 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
4,2 g
- w tym cukry
4,2 g
Białko
3,1 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury kefirowe

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Kefir 1.5% 1 l
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … Gęsty. Proces dojrzewania i fermentacji zachodzi osobno w każdej butelce

Pole rezerwowe 20: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 12 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kefir naturalny. Zawartość tłuszczu 1,5%
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
180 kJ/ 43 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
4,2 g
- w tym cukry
4,2 g
Białko
3,1 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury kefirowe

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Maślanka 1.5% 500 g
Opis Produktu
Opis produktu: Dobre, Bo … Gęsta. Proces dojrzewania i fermentacji zachodzi osobno w każdej butelce

Pole rezerwowe 20: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 12 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Maślanka naturalna. Zawartość tłuszczu 1,5%
Marka: Pewni Dobrego
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
178 kJ/ 42 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
4,2 g
- w tym cukry
4,2 g
Białko
3g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury MLECZARSKIE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kefir 1.5% 400 g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu

Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 12 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kefir naturalny. Zawartość tłuszczu 1,5%
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
180 kJ/ 43 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
4,2 g
- w tym cukry
4,2 g
Białko
3g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury kefirowe

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kefir 1.5% 250 g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu

Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 12 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kefir naturalny. Zawartość tłuszczu 1,5%
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
180 kJ/ 43 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
4,2 g
- w tym cukry
4,2 g
Białko
3,1 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury kefirowe

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kefir 1.5% 1 l
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu

Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 12 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kefir naturalny. Zawartość tłuszczu 1,5%
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
180 kJ/ 43 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
4,2 g
- w tym cukry
4,2 g
Białko
3,1 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury kefirowe

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Maślanka 1.5% 400 g
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu

Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 12 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Maślanka naturalna. Zawartość tłuszczu 1,5%
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
178 kJ/ 42 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
4,2 g
- w tym cukry
4,2 g
Białko
3g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury MLECZARSKIE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Maślanka 1.5% 1 l
Opis Produktu
Pole rezerwowe 20: Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu

Pochodzenie: Produkt Polski
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych i spożyć w ciągu 12 godzin
Uzytkowanie i przechowywanie: Wstrząsnąć przed spożyciem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Maślanka naturalna. Zawartość tłuszczu 1,5%
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
178 kJ/ 42 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1 g
Węglowodany
4,2 g
- w tym cukry
4,2 g
Białko
3g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane, kultury MLECZARSKIE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Knedle z nadzieniem morelowym 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN

Opis produktu: Szybki obiad, owocowy smak
Rozszerzona nazwa produktu: Knedle ziemniaczane z nadzieniem morelowym. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: W temperaturze -6°C: 1 tydzień. W temperaturze -12°C: 1 miesiąc. W temperaturze poniżej -18°C: do daty
minimalnej trwałości umieszczonej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Produkt gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zamrożoną porcję knedli wyjąć z opakowania i stopniowo wrzucać do 2-3 litrów wrzącej, osolonej wody. Od wypłynięcia
gotować około 6 minut, mieszając od czasu do czasu. Nie dopuścić do gwałtownego wrzenia wody. Odsączyć, podać gotowe do konsumpcji
z dodatkami według własnego uznania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Knedle z nadzieniem morelowym
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
690 kJ/ 162 Kcal
Tłuszcz
0,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
39 g
- w tym cukry
8,6 g
Błonnik
1,4 g
Białko
1,8 g
Sól
0,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, płatki ziemniaczane 25%, skrobia ziemniaczana 25%, nadzienie morelowe 20% (morele 46%, woda, cukier, skrobia
modyfikowana, substancje zagęszczające (metyloceluloza, guma ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja
KONSERWUJĄCA (sorbinian potasu), barwnik: betanina), sól
Sklad produktu: Zawartość nadzienia: 20%

Przechowywanie i stosowanie

Red Bull - Energetyk o smaku jagody 250 ml.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Red Bull

Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Red Bull
Wartości odżywcze
Informacja o wartości odżywczej w 100 ml
wartość energetyczna (energia)
195 kJ/46 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) 0 g
węglowodany
11 g
w tym cukry
11 g
białko
0g
sól
0,1 g
witaminy:
niacyna
8 mg / 50 % RWS
kwas pantotenowy
2 mg / 33 % RWS
witamina B6
2 mg / 143 % RWS
witamina B12
2 µg / 80 % RWS

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sacharoza, glukoza, kwas (kwas cytrynowy), DWUTLENEK węgla, tauryna (0,4 %), regulatory kwasowości (węglany
sodu, węglany magnezu), kofeina (0,03 %), witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12), aromaty, barwniki (antocyjany, błękit
brylantowy FCF)

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: ożywia ciało i umysł

Mowi - Łosoś świeży ze skórą 2x125g MAP
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 274 g
Logotypy stron trzecich cd: ASC - Odpowiedzialna hodowla, certyfikat ASC, www.asc-aqua.org, ASC-C-00026
Opis produktu: Ten produkt pochodzi z hodowli ryb, która otrzymała niezależny certyfikat ASC, przyznawany hodowlom
prowadzonym w sposób odpowiedzialny.
Marka standaryzowana: Mowi
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pure
Pochodzenie: Łosoś atlantycki (Salmo salar) wyhodowany w Norwegii. Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 2
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dwie porcje łososia atlantyckiego ze skórą
Marka: Mowi
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Może zawierać ości.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +2°C.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie

Mowi - Łosoś świeży ze skórą 150g MAP
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 170 g

Logotypy stron trzecich cd: ASC - Odpowiedzialna hodowla, certyfikat ASC, www.asc-aqua.org, ASC-C-00026
Opis produktu: Produkt z odpowiedzialnej hodowli posiadającej certyfikat ASC.
Marka standaryzowana: Mowi
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Pure
Pochodzenie: Łosoś atlantycki (Salmo salar) wyhodowany w Norwegii. Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 2
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Porcja z łososia atlantyckiego ze skórą
Marka: Mowi
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Może zawierać ości.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze: od 0°C do +2°C.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Produkt przeznaczony do spożycia po obróbce termicznej.

Przechowywanie i stosowanie

Dolce Mamma - Tiramisu Dessert Italiano deser włoski 500 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SOJĘ i ORZCHY

Podmarka: Dessert Italiano
Rozszerzona nazwa produktu: Deser z biszkoptem nasączonym kawą, z musem z serkiem mascarpone i kakaową posypką
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tiramisu
Marka: Dolce Mamma
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze maksymalnej +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1161 kJ/ 276 Kcal
Tłuszcz
9,6 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,3 g
Węglowodany
41,4 g
- w tym cukry
19 g
Błonnik
1g
Białko
2,7 g
Sól
0,31 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Syrop glukozowy, woda, biszkopt (mąka PSZENNA, cukier, JAJA, skrobia ziemniaczana, emulgator (mono i diglicerydy
kwasów tłuszczowych), olej KOKOSOWY, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu), sól), olej KOKOSOWY, BIAŁKA
MLEKA, alkohol, stabilizator (sorbitole), posypka KAKAOWA 1,2% (KAKAO 46%, glukoza, skrobia PSZENNA, cukier, tłuszcz
KAKAOWY), substancja zagęszczająca (karagen, guma ksantanowa), skrobia z tapioki, SEREK mascarpone 0,6% (ŚMIETANKA, regulator
kwasowości (kwas MLEKOWY (MLEKO)), ŻÓŁTKA JAJA, kawa rozpuszczalna 0,2%, emulgator (mono i diglicerydy kwasów
tłuszczowych), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), EKSTRAKT z kawy, naturalny aromat, cukier karmelizowany, sól

Przechowywanie i stosowanie

Podlaskie Mąki Ekologiczne - Bio. Mąka żytnia. razowa 1 kg
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt zawiera: GLUTEN. Może zawierać: SEZAM, SOJĘ oraz ORZECHY

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mąka żytnia, razowa BIO
Marka: Podlaskie Mąki kologiczne
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1288 kJ/ 304 Kcal
Tłuszcz
1,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
Węglowodany
64 g
- w tym cukry
1,6 g
Białko
7,8 g
Sól
0,13 g

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Jaja - Bez GMO z wolnego wybiegu 20 sztuk
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jaja od kur karmionych paszami sojowymi bez GMO. Rozmiar: L
Marka: Mizgier

Przechowywanie: Jaja po zakupie przechowywać w warunkach chłodniczych

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 20 szt.

Przechowywanie i stosowanie

Virtu - Kluski na parze 300g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 348 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SEZAM - Może
zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Virtu
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Przed przygotowaniem wyjąć z opakowania. Spożywać po podgrzaniu do
temperatury minimum 80°C w środku. Ogólnie. Gotować na parze. garnek z wrzątkiem (parować na sitku pod przykryciem ok. 6 min). Od
postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Półprodukt garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce termicznej. Kluski drożdżowe na parze.
Marka: Virtu
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna 1103 kJ / 261 kcal
Tłuszcz
2,9 g
w tym kwasy nasycone0,4 g
Węglowodany
49 g
w tym cukry
5,9 g
Białko
7,7 g
Sól
1,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, woda, MLEKO, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pasteryzowana masa JAJOWA, sól, substancja
spulchniająca: węglany sodu
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Laur Klienta 2018, wygodnie i smacznie, ciasto z polskiej mąki, drożdżowe ciasto

Coca Cola - Zero napój gazowany o smaku coli 850 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Nie zawiera cukrów.
Marka standaryzowana: Coca-Cola
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Coca-Cola
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Nie zawiera cukrów.Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml
Energia
0,9 kJ / 0,2 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,02 g
850 ml = około 3 x 250 ml
Wartość odżywcza 250 ml (%*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2,3 kJ / 1 kcal (0 %)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, substancje słodzące: cyklaminiany, acesulfam K,
aspartam, naturalne aromaty w tym kofeina, regulator kwasowości: cytryniany sodu
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zero cukru, zero kalorii

Coca Cola - Zero napój gazowany o smaku coli 850 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Nie zawiera cukrów.
Marka standaryzowana: Coca-Cola
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Marka: Coca-Cola
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Nie zawiera cukrów.Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej.
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml
Energia
0,9 kJ / 0,2 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,02 g
850 ml = około 3 x 250 ml
Wartość odżywcza 250 ml (%*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2,3 kJ / 1 kcal (0 %)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, substancje słodzące: cyklaminiany, acesulfam K,
aspartam, naturalne aromaty w tym kofeina, regulator kwasowości: cytryniany sodu
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: zero cukru, zero kalorii

Sprite - Napój gazowany cytrynowo-limonkowy 850ml.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Sprite
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym.
Marka: Sprite
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
177 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
10,1 g
w tym cukry
10,1 g
Białko
0g
Sól
0g
850 ml = około 3 x 250 ml
250 ml (%*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) 443 kJ / 105 kcal (5%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: cytryniany sodu, naturalne aromaty
cytryny i limonki
Pozostale informacje: 250 ml energia 443 kJ 105 kcal 5%*, tłuszcz 0 g 0%*, kwasy nasycone 0 g 0%*, cukry 25 g 28%*, sól 0 g 0%*, 100
ml: 177 kJ / 42 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal), Wyprodukowano za zgodą The
Coca-Cola Company,

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: klasyczny smak powrócił, zrestartuj się cytrynowo- limonkowym smakiem

Fanta - Napój gaz. o smaku pomarańczowym 0.85L.
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Fanta
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku pomarańczowym. Zawiera cukier i substancje słodzące.
Marka: Fanta
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: mniejsza zawartość cukru.
Przechowywanie: Zawartość soku może powodować powstawanie naturalnego osadu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
100 ml
Energia
115 kJ / 27 kJ
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
6,5 g
w tym cukry
6,5 g
Białko
0g
Sól
0,02 g
850 ml = około 3 x 250 ml
250 ml (%**)
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 288 kJ / 68 kcal (3%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (5%), DWUTLENEK węgla, kwasy: kwas cytrynowy, kwas
jabłkowy, regulator kwasowości: glukonian sodu, naturalne aromaty, substancje słodzące: cyklaminiany i sacharyny, przeciwutleniacz: kwas
askorbinowy, stabilizator: guma guar, barwnik: karoteny
Pozostale informacje: 250 ml energia 288 kJ 68 kcal 3%**, tłuszcz 0 g 0%**, kwasy nasycone 0 g 0%**, cukry 16 g 18%**, sól 0,05 g
1%**, 100 ml: 115 kJ / 27 kcal, **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wyraźnie pomarańczowy smak, mniejsza zawartość cukru*, *o 30% w porównaniu z większością napojów gazowanych o smaku
pomarańczowym na polskim rynku słodzonych wyłącznie cukrem. Nielsen 2018

Coca Cola - napójgazowany o smaku coli 850 ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Coca-Cola
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Coca-Cola
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml
Energia
180 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
10,6 g
w tym cukry
10,6 g
Białko
0g
Sól
0g
850 ml = około 3 x 250 ml
Wartość odżywcza 250 ml (%*)
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 450 kJ / 105 kcal (5 %)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.

Przechowywanie i stosowanie

Coca Cola - napójgazowany o smaku coli 850 ml
Opis Produktu
Marka standaryzowana: Coca-Cola

Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku cola.
Marka: Coca-Cola
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml
Energia
180 kJ / 42 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
10,6 g
w tym cukry
10,6 g
Białko
0g
Sól
0g
850 ml = około 3 x 250 ml
Wartość odżywcza 250 ml (%*)
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 450 kJ / 105 kcal (5 %)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, cukier, DWUTLENEK węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina
Pozostale informacje: Wyprodukowano za zgodą The Coca-Cola Company.

Przechowywanie i stosowanie

Kinga Pienińska -Woda mineralna. Niegazowana 6 x 700 ml
Opis Produktu
Opis produktu: Czysty smak pienin.

Podmarka: Premium Quality
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna. Niegazowana
Marka: Kinga Pienińska
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 x 0,7 l

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka Perlage - wysokonacycona. gazowana woda mineralna 6x0.7 l
Opis Produktu
Opis produktu: Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta. Niskosodowa. Naturalny CO2 musującą.

Podmarka: Perlage
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, wysokonasycona dwutlenkiem węgla pochodzenia naturalnego z użyciem
metody Perlage, średniomineralizowana. Napowietrzana i filtrowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecane magazynowanie:4-20C, miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłoniecznieniem.
Kationy
W mg/l
Wapniowy Ca++
130,3
Magnezowy Mg++
21,9
Sodowy Na+
11,0
Składnik niezdysocjowany W mg/l
Krzemionka SiO2
22,1
Ogólna mineralizacja 742 mg/lAniony

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 szklanych butelek 700 ml

Przechowywanie i stosowanie

Cisowianka - naturalna nienasycona. niegazowana woda mineralna 6x0.7 l
Opis Produktu
Opis produktu: Ujęcie Cisowianka. Butelkowana u źródła przez producenta.

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna woda mineralna, nienasycona dwutlenkiem węgla, średniozmineralizowana. Napowietrzana i
filtrowana.
Marka: Cisowianka
Przechowywanie: Zalecane magazynowanie:4-20C, miejsce suche, zadaszone, wolne od zapachów. Chronić przed przemrożeniem i
nasłoniecznieniem.
Kationy
W mg/l
Wapniowy Ca++
130,3
Magnezowy Mg++
21,9
Sodowy Na+
11,0
Składnik niezdysocjowany
W mg/l
Krzemionka SiO2
22,1
Ogólna mineralizacja 742 mg/l. ph 7 neutralne. Aniony

Zdrowie i styl życia
Zawartosc opakowania: 6 butelek szklanych 700 ml

Przechowywanie i stosowanie

ŁOPATKA DO NALEŚNIKÓW Łopatka do naleśników
Opis Produktu
Opis produktu: Długość: 29 cm. Drewniana.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Łopatka do naleśników

Marka: Practic

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

SZCZYPCE DREWNIANE Szczypce drewniane
Opis Produktu
Opis produktu: Długość: 30 cm
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Szczypce drewniane

Marka: Practic

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Practic - Ugniatacz do ziemniaków 28 cm, 1 sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: 28 cm.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ugniatacz do ziemniaków
Marka: Practic

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Samochód klocki konstrukcyjne

Marka: PRO Eximp

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Colgate - Szczoteczka do zębów 360 miękka sztuka
Opis Produktu
Opis produktu: Szczoteczka do zębów docierająca głęboko poniżej linii dziąseł. 4 strefy usuwania bakterii: zęby, policzki, język i dziąsła. Ergonomiczny
uchwyt.
Marka standaryzowana: Colgate
Jednostka opisowa: ea

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Colgate
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: -

Przygotowanie i stosowanie: Stomatolodzy i higieniści rekomendują wymianę szczoteczki do zębów co 3 miesiące.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Miękka twardoość włókien, 4 x głębsze dotarcie poniżej linii dziąseł w porównaniu do regularnej szczoteczki z równymi
włóknami.4 strefy usuwania bakterii - zęby, policzki, język i dziąsła, Miękkie mikro czyszczenie języka, Innowacyjny uchwyt dla
maksymalnego komfortu szczotkowania, Delikatny żelowy uchwyt na kciuk
Dodatkowe informacje: Szczoteczka do zębów Colgate 360 Interdental Średnia (Medium) dociera 4 x głębiej poniżej lini dziąseł niż
tradycyjna szczoteczka*. Posiada specjalną powierzchnię czyszczącą język i wewnetrzną stronę policzków. Wydłużone, stożkowe włókna
posiadają cieńsze końcówki w porównaniu do regularnej szczoteczki z zaokrąglonymi końcówkami włókien. Dzięki temu dokładniej
czyszczą przestrzenie pomiędzy zębami i wzgłuż linii dziąseł. Regularne włókna w porównaniu z wyprofilowanymi włóknami o

zabarwionych końcówkach. Polerujący zęby gumki. Szczoteczka czyści 4 strefy jamy ustnej i pomaga usuwać z nich bakterię z zębów,
języka, wewnętrznej stronie policzków oraz dziąseł. Dodatkowo szczoteczka zaprojektowana dla maksymalnego komfortu podczas
szczotkowania : . - Ergonomiczna rączka dla maksymalnego komfortu szczotkowania. - Delikatny żelowy uchwyt na kciuk. *Poniżej linii
dziąseł w porównaniu do regularnej szczoteczki z równymi włóknami. Stosowanie tej szczoteczki nie zastępuje nitkowania. . Colgate w
trosce o środowisko. . Opakowanie szczoteczki w 50% zawiera surowce pochodzące z recyklingu.

Nutella - Krem z orzechami laskowymi i kakao 600 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 966 g
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera
Marka standaryzowana: Nutella
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Multinarzędzie do dekoracji ciastek: Wyprodukowano w Niemczech.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 18, Maks. temp. °C - 24

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Krem do smarowania z orzechami laskowymi i kakao.
Marka: Nutella
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Multinarzędzie do dekoracji ciastek:. Przeczytaj i zachowaj ulotkę. Ostrzeżenie: to multinarzędzie do
dekorowania ciastek to NIE zabawka. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (kJ / kcal)
2252/539
Tłuszcz (g)
30,9
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)
10,6
Węglowodany (g)
57,5
w tym cukry (g)
56,3
Białko (g)
6,3
Sól (g)
0,107
600 g = 40 x 15 g
1 porcja (15 g)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) 336/80

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, olej palmowy, ORZECHY LASKOWE (13 %), MLEKO odtłuszczone w proszku (8,7 %), KAKAO w proszku o

obniżonej zawartości tłuszczu (7,4 %), emulgator: LECYTYNY (SOJA), wanilina
Przygotowanie i stosowanie: Multinarzędzie do dekoracji ciastek: umyj przed użyciem. Przeczytaj i zachowaj ulotkę.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Hasbro - Gra Monopoly Classic C1009
Opis Produktu

Opis produktu: Klasyczna wersja Monopoly, to najbardziej znana gra na świecie! Okrążaj plansze, kupuj i sprzedawaj warszawskie ulice, buduj domy i
hotele! Szybka kostka i możliwość licytacji podwajają twoje szanse na wygraną - zostań warszawskim monopolistą! Klasyczna wersja Monopoly, to najbardziej
znana gra na świecie! Okrążaj plansze, kupuj i sprzedawaj warszawskie ulice, buduj domy i hotele! Szybka kostka i możliwość licytacji podwajają twoje szanse
na wygraną - zostań warszawskim monopolistą!

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Monopoly - Gra planszowa
Marka: HASBRO
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, z uwagi na małe elementy.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Batiste - Divine dark suchy szampon do włosów ciemnych 200 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 184 g
Opis produktu: Suchy szampon Batiste Divine Dark z pigmentem dla brunetek nie tylko odświeża fryzurę i zwiększa jej objętość, ale również wzmacnia kolor,
pomaga ukryć ślady siwizny i maskuje odrosty. Wyjątkowa formuła oparta na skrobi ryżowej nie wymaga wyczesywania, a włosy po zastosowaniu suchego
szamponu Batiste Divine Dark w zaledwie 30 sekund odzyskają świeżość, jak po tradycyjnym myciu głowy. Pozostaną przy tym miękkie, przyjemne w dotyku
oraz pięknie pachnące. Nie zawiera parabenów, silikonów, soli aluminium, SLS. Suchy szampon Batiste Divine Dark jest dostępny w pojemności 200 ml.
Marka standaryzowana: Batiste
Jednostka opisowa: ml

Pochodzenie: Wielka Brytania
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Wielka Brytania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Divine dark suchy szampon do włosów ciemnych
Marka: Batiste
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Niebezpieczeństwo. Pojemnik pod ciśnieniem. Produkt skrajnie łatwopalny. Ogrzanie grozi wybuchem.
Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym
płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu, nie palić w czasie rozpylania. Używać w pomieszczeniach o
dobrej wentylacji. Chronić oczy podczas rozpylania. Chronić przed dziećmi. Nie rozpylać na uszkodzony lub podrażniony naskórek. Nie

używać do higieny intymnej. Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. Użycie niezgodnie z przeznaczeniem polegające na zagęszczaniu i
wdychaniu zawartości pojemnika może być szkodliwe dla zdrowia lub grozić śmiercią.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Butane, Isobutane, Propane, Oryza Sativa (Rice) Starch, Alcohol Denat.Parfum (Fragrance), Distearyldimonium Chloride,
Linalool, Limonene, Cetrimonium Chloride, CI 77491, CI 77492, CI 77499 (Iron Oxides)
Pozostale informacje: 120 g,
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Mocno wstrząsnąć i rozpylić u nasady włosów z odległości ok. 30 cm. Przez kilkanaście
sekund wmasować produkt we włosy. Rozczesać włosy i ułożyć jak zwykle.

Przechowywanie i stosowanie

Proste Historie - Bistro. Pizza z pieczarkami 415 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 510 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Proste Historie to proste sposoby na popularne dania. Prostymi Historiami dzielimy się codziennie przy wspólnym stole.
Poznaj jedną z nich. Niezwykle puszyste i lekkie ciasto, starannie dobrane składniki i prawdziwy, gęsty sos pomidorowy to początek
opowieści o pizzy, do której dopisać możesz swoje zakończenia.
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bistro
Przygotowanie: Piec w piekarniku. 1. Zamrożoną pizzę wyjmij z opakowania i umieść ją na ruszcie w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180°C-200°C. 2. Piecz przez około 14 minut, do momentu roztopienia sera i zarumienienia ciasta. Gotową pizzę możesz
udekorować listkami bazylii. Ponieważ urządzenia różnią się między sobą, powyższe informacje należy traktować jako wskazówki. Od
postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza z pieczarkami, na podpieczonym spodzie. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. w temperaturze -6°C: 1 tydzień. w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. w temperaturze poniżej 18°C: Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii podane w polu kodowym z boku opakowania. Chronić przed rozmrożeniem.

Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
780 kJ / 187 kcal
Tłuszcz
5,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
1,6 g
Węglowodany
26 g
w tym cukry
3,0 g
Białko
7,4 g
Sól
0,93 g
Opakowanie 415 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 1 pizzy
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 1619 kJ / 388 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: spód do pizzy: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier, GLUTEN PSZENNY, MLEKO w proszku
odtłuszczone, kurkuma, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, dodatki do pizzy: pieczarki (24%), SER MOZZARELLA
(24%), przetarte pomidory (19%), woda, cebula (8%), pomidory, cukier, skrobia modyfikowana, sól, aromaty, przyprawy, EKSTRAKT
papryki słodkiej
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez oleju palmowego, prawdziwy sos pomidorowy
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. Wspieramy akcję. Nie jem palmowego. Chronię orangutany.
facebook.com/niejempalmowego.

Proste Historie - Bistro. Pizza z szynką i pieczarkami 420 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 510 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Proste Historie to proste sposoby na popularne dania. Prostymi Historiami dzielimy się codziennie przy wspólnym stole.
Poznaj jedną z nich. Niezwykle puszyste i lekkie ciasto, starannie dobrane składniki i prawdziwy, gęsty sos pomidorowy to początek
opowieści o pizzy, do której dopisać możesz swoje zakończenia.
Marka standaryzowana: Proste Historie

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bistro
Przygotowanie: Piec w piekarniku. 1. Zamrożoną pizzę wyjmij z opakowania i umieść ją na ruszcie w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180°C-200°C. 2. Piecz przez około 14 minut, do momentu roztopienia sera i zarumienienia ciasta. Gotową pizzę możesz
udekorować listkami bazylii. Ponieważ urządzenia różnią się między sobą, powyższe informacje należy traktować jako wskazówki. Od
postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza z szynką wieprzową i pieczarkami, na podpieczonym spodzie. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. w temperaturze -6°C: 1 tydzień. w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. w temperaturze poniżej 18°C: Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii podane w polu kodowym z boku opakowania. Chronić przed rozmrożeniem.
Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
795 kJ / 190 kcal
Tłuszcz
6,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,1 g
Węglowodany
25 g
w tym cukry
2,8 g
Białko
8,3 g
Sól
0,95 g
Opakowanie 420 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 1 pizzy
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 1670 kJ / 399 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: spód do pizzy: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier, GLUTEN PSZENNY, MLEKO w proszku
odtłuszczone, kurkuma, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, dodatki do pizzy: przetarte pomidory (32%), SER
MOZZARELLA (22%), szynka wieprzowa (19%) (mięso wieprzowe, woda, skrobia ziemniaczana, sól, BIAŁKO wieprzowe, glukoza,
maltodekstryna, przeciwutleniacze: cytryniany sodu; hydrolizat BIAŁKA KUKURYDZY, przyprawy, EKSTRAKTY przypraw, aromat,
substancja KONSERWUJĄCA: azotyn sodu), pieczarki (17%), cebula, cukier, skrobia modyfikowana, przyprawy, EKSTRAKT oregano,
sól
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez oleju palmowego, prawdziwy sos pomidorowy
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. Wspieramy akcję. Nie jem palmowego. Chronię orangutany.
facebook.com/niejempalmowego.

Proste Historie - Bistro. Pizza 4 sery 390 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 480 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Proste Historie to proste sposoby na popularne dania. Prostymi Historiami dzielimy się codziennie przy wspólnym stole.
Poznaj jedną z nich. Niezwykle puszyste i lekkie ciasto, starannie dobrane składniki i prawdziwy, gęsty sos pomidorowy to początek
opowieści o pizzy, do której dopisać możesz swoje zakończenia.
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bistro
Przygotowanie: Piec w piekarniku. 1. Zamrożoną pizzę wyjmij z opakowania i umieść ją na ruszcie w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180°C-200°C. 2. Piecz przez około 14 minut, do momentu roztopienia sera i zarumienienia ciasta. Gotową pizzę możesz
udekorować listkami bazylii. Ponieważ urządzenia różnią się między sobą, powyższe informacje należy traktować jako wskazówki. Od
postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza z serem cheddar, mozzarella, gouda, pleśniowym, na podpieczonym spodzie. Produkt głęboko
mrożony.
Marka: Proste Historie
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. w temperaturze -6°C: 1 tydzień. w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. w temperaturze poniżej 18°C: Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii podane w polu kodowym z boku opakowania. Chronić przed rozmrożeniem.
Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
1000 kJ / 239 kcal
Tłuszcz
10 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
3,9 g
Węglowodany
26 g
w tym cukry
2,9 g
Białko
9,1 g
Sól
1,1 g
Opakowanie 390 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 1 pizzy
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 1950 kJ / 466 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: spód do pizzy: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier, GLUTEN PSZENNY, MLEKO w proszku
odtłuszczone, kurkuma, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, dodatki do pizzy: ŚMIETANA (ŚMIETANKA, skrobia
modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny; kultury bakterii MLEKOWYCH), SER cheddar (13%), woda, SER MOZZARELLA
(10%), SER gouda (10%), przetarte pomidory (8%), SER pleśniowy (6%), olej rzepakowy, SERWATKA w proszku (z MLEKA), skrobie
modyfikowane, MLEKO w proszku odtłuszczone, ŚMIETANKA w proszku, cukier, sól, przyprawy, EKSTRAKTY przypraw
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez oleju palmowego, prawdziwy sos pomidorowy
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. Wspieramy akcję. Nie jem palmowego. Chronię orangutany.
facebook.com/niejempalmowego.

Mlekovita - Twaróg klinek półtłusty 230g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 244 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg klinek półtłusty.
Marka: Mlekovita
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż
48 godzin.
Wartości odżywcze w 100 g:
Wartość energetyczna 505 kJ / 120 kcal
Tłuszcz
4.0 g
w tym kwasy nasycone2.6 g
Węglowodany
4,0 g

w tym cukry

4,0 g

Białko
Sól

17 g
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, kultury bakterii
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej. ,

Przechowywanie i stosowanie

Mlekovita - Twaróg klinek chudy 230 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 244 g

Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera
Marka standaryzowana: Mlekovita
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Twaróg klinek chudy.
Marka: Mlekovita
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C. Po otwarciu przechowywać w warunkach chłodniczych nie dłużej niż
48 godzin.
Wartości odżywcze w 100 g:
Wartość energetyczna 407 kJ/ 96 kcal
Tłuszcz
0,2 g
w tym kwasy nasycone0,1 g
Węglowodany
3,5 g
w tym cukry
3,5 g
Białko
20 g

Sól

0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, kultury bakterii
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej. ,

Przechowywanie i stosowanie

Bio Avena - Bio sok z pokrzywy 500 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 788 g

Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - PL-EKO-01 Rolnictwo spoza UE
Marka standaryzowana: NaturAvena
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ekologiczny sok z pokrzywy. Produkt pasteryzowany
Marka: NaturAvena
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce w temp. 4°C do 14 dni. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
79 kJ/19 kcal
Tłuszcz
<0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
4,1 g
w tym cukry
<2,5 g
Błonnik
<0,5 g

Białko

0,4 g

Sól

0,052 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok z pokrzywy pochodzącej z kontrolowanych, certyfikowanych upraw ekologicznych, odtworzony z EKSTRAKTU,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy 0,2%, regulator kwasowości: kwas cytrynowy 0,02%
Przygotowanie i stosowanie: Występujący osad jest zjawiskiem naturalnym. Każdorazowo przed spożyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 99,8% soku

Felix - Przekąska dla kota o smaku kurczaka. wątróbki i indyka 60 g
Opis Produktu
Opis produktu: Dziel więcej wspaniałych chwil ze swoim psotnym kotem dając mu łakocie Felix Party Mix - to mix przekąsek, które
kuszą aromatem, zaskakują teksturą i pysznie smakują. Sprytnej zabawy!.
Marka standaryzowana: Felix
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Party Mix

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Uzupełniająca karma dla dorosłych kotów.
Marka: Felix
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Dodatki dietetyczne:
Wit A:
Wit D3:
Wit E:
-

Dodatki:
IU/kg:
32000
1000
170
mg/kg:

Jednowodny siarczan żelazawy: (Fe) 100
Bezwodny jodan wapnia: (I)
2,7
Pięciowodny siarczan miedzi: (Cu) 16
Jednowodny siarczan manganu: (Mn) 50
Jednowodny siarczan cynku: (Zn) 170
Selenin sodu: (Se)
0,15
Barwniki i przeciwutleniacze.
Składniki analityczne:
Białko:
35,0%
Oleje i tłuszcze surowe:
19,5%
Popiół surowy:
8,5%
Włókno surowe:
0,5%
Kwasy tłuszczowe omega-6:
2,6%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (34%*), zboża, oleje i tłuszcze, roślinne ekstrakty białkowe, składniki mineralne,
cukry, drożdże, ryby i produkty rybne, *odpowiadnik 50% nawodnionego mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, z 10% kurczaka,
2% wątróbki i 0,5% indyka
Przygotowanie i stosowanie: Wskazania żywieniowe: Zalecana dzienna dawka pokarmowa do: Dorosły 4 kg, 13 g lub około 35 sztuk.
Zwierzę powinno mieć stały dostęp do czystej, świeżej wody do picia. Dla zdrowia Twojego kota, przestrzegaj instrukcji żywienia i
dostosuj odpowiednio wielkość głównego posiłku. Podawanie kotu przekąski powinno odbywać się pod nadzorem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez dodatków sztucznych barwników

Auchan -Gulasz angielski 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 538 g
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN (z PSZENICY), JAJA, RYBY, SOJĘ, MLEKO (łącznie
z LAKTOZĄ), SELER, GORCZYCĘ, DWUTLENEK SIARKI I SIARCZYNY.
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Gulasz angielski. Konserwa z mięsa wieprzowego, sterylizowana

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gulasz angielski
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
650 kJ/156 kcal
Tłuszcz, w tym
11 g
kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany, w tym
<0,5 g
cukry
<0,5 g
Białko
13 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe 88%, woda, sól, BŁONNIK grochowy, BIAŁKA zwierzęce (kolagenowe), substancja zagęszczająca
(karagen), przyprawy, substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu)
Przygotowanie i stosowanie: Podawać na zimno z dodatkiem pieczywa

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Łopatka wieprzowa 300g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 540 g

Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ZBOŻA zawierające GLUTEN (z PSZENICY), JAJA, RYBY, SOJĘ, MLEKO (łącznie
z LAKTOZĄ), SELER, GORCZYCĘ, DWUTLENEK SIARKI i SIARCZYNY
Marka standaryzowana: Kuchnia Staropolska
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Konserwa wieprzowa. Konserwa z mięsa wieprzowego, sterylizowana

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Łopatka wieprzowa
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
650 kJ/156 kcal
Tłuszcz, w tym
11 g
kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany, w tym
<0,5 g
cukry
<0,5 g
Białko
13 g
Sól
1,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso z łopatki wieprzowej 88%, woda, sól, BŁONNIK grochowy, BIAŁKA wieprzowe (kolagenowe), substancja
zagęszczająca (karagen), przyprawy, substancja KONSERWUJĄCA (azotyn sodu)
Przygotowanie i stosowanie: Podawać na zimno z dodatkiem pieczywa

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Mieszanka owocowa 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 454 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Pyszny i zdrowy mix owoców, takich jak: truskawki, maliny, wiśnie oraz porzeczki. Owoce zawarte w mieszance są nie
tylko smaczne ale dostarczą również do organizmu witaminy. Stanowią witaminową bombę.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka owocowa. Produkt głęboko mrożony.

Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wiśnie są drylowane maszynowo i pomimo dołożenia z naszej strony wszelkich starań, mogą
sporadycznie zawierać pestki bądź ich fragmenty.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C 4 dni. ** -12 °C 1 miesiąc. *** poniżej -18 °C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
173 kJ / 41 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
6,8 g
w tym cukry
6,8 g
Błonnik
3,6 g
Białko
1,0 g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: owoce w zmiennych proporcjach: truskawki, wiśnie bez pestek, czarne porzeczki, maliny
Przygotowanie i stosowanie: Sposób przygotowania, Gotowe do spożycia po rozmrożeniu. Owoce mogą być również użyte do: ciast,
lodów, bitej śmietany, galaretek, kompotów czy koktajli.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na: www.hortex.pl.

Hortex - Mieszanka meksykańska 450 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 460 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Mieszanka prosto z Meksyku, wspaniale nadaje się do dań tematycznych takich jak fajita, quesadilla oraz tortilla. Pyszna
również jako przekąska sama w sobie. Poza charakterystycznymi dla Meksyku fasolą czerwoną i kukurydzą zawiera również paprykę,

groch zielony, cebulkę, marchewkę oraz fasolkę szparagową.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. bez rozmrażania. Patelnia: Na patelni rozgrzać 3 łyżki oleju i wsypać zawartość
opakowania. Smażyć bez przykrycia ok. 8-10 minut od czasu do czasu mieszając. Pod koniec smażenia doprawić solą, pieprzem, papryka
mieloną lub dodać przyprawę typu meksykańskiego (mieszanka papryki słodkiej i ostrej, kminku, kolendry). Od postaci zamrożonej.
Gotować we wrzątku. Garnek: Zawartość opakowania wsypać do solonej, wrzącej wody. Gotować ok. 8-10 minut, odcedzić. Jarzyny
podawać posypane wiórkami masła i przyprawą typu meksykańskiego (mieszanka papryki słodkiej i ostrej, kminku, kolendry). Od postaci
zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka warzywna. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6°C 4 dni. ** -12°C 1 miesiąc. *** poniżej -18°C do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
253 kJ
Wartość energetyczna
60 kcal
Tłuszcz
0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
8,4 g
w tym cukry
4,0 g
Błonnik
4,7 g
Białko
3,2 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: warzywa w zmiennych proporcjach: marchew, fasola szparagowa, KUKURYDZA, groch zielony, papryka, fasola czerwona
blanszowana, cebula
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na:. www.hortex.pl.

Kinga Pienińska - Naturalna woda mineralna niegazowana 6x1.5 l
Opis Produktu
Opis produktu: Ze źródła "Św. Kinga" "Kinga II", "Kinga III" i "SW-1" w Krościenku nad Dunajcem, nienasycona dwutlenkiem węgla
Jednostka opisowa: ml
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Naturalna Woda Mineralna niskosłodowa bez gazu
Marka: Kinga Pienińska
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.
Kationy
w mg/l
Wapń(Ca++) 86,97 mg/l
Magnez(Mg++) 12,82 mg/l
Sód(Na+)
9,2 mg/l
Potas(K+)
3,46 mg/l

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Suma składników mineralnych: 508,676 mg/l
Zawartosc opakowania: 6 butelek plastikowych po 1,5L

Przechowywanie i stosowanie

Joanna - Eliksir do włosów z olejkiem arganowym 30 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 130 g

Opis produktu: Jedwabisty eliksir z olejkiem arganowym polecany jest do włosów suchych, zniszczonych, potrzebujących wyjątkowej
pielęgnacji. Olejek arganowy posiada bogate właściwości pielęgnujące włosy: regeneruje i wzmacnia, nawilża i zapobiega utracie wilgotności,
przywraca włosom gładkość, miękkość i połysk. Chroni je przed puszeniem i przed uszkodzeniami.
Marka standaryzowana: Joanna
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Argan Oil
Pochodzenie: Polska (UE)
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Joanna

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Cyclohexasiloxane, Amodimethicone, ISOPROPYL Myristate, Argania Spinosa Kernel Oil,
Helianthus Annuus Seed Oil, Zea Mays Oil, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Parfum, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Linalool, CI 40800
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: Niewielką ilość eliksiru nanieść na wilgotne lub suche włosy. Nie spłukiwać.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: włosy suche i zniszczone

TENA - Lady pieluchy anatomiczne z potrójną ochroną 8 sztuk
Opis Produktu
Opis produktu: TENA Lady Extra Plus InstaDry. Wysokochłonne wkładki z potrójną ochroną TENA Lady Extra Plus InstaDry doskonale
radzą sobie z przeciekaniem, wilgocią i nieprzyjemnym zapachem. Dzięki strefie InstaDRY, wkładki higienicznie momentalnie wchłaniają
płyn i ciecz. Komfort noszenia tych miękkich wkładek jest szczególnie wysoki. Miękkie, elastyczne boki doskonale dopasowują się do
kształtu ciała. . Podpaski posiadają zaawansowaną technologię z mikroperełkami, które blokują namnażanie bakterii wytwarzających
amoniak, co eliminuje zapach. TENA Lady Extra Plus InstaDry bezpiecznie utrzymują się na miejscu. Dodatkowo, podpaski są zrobione z
delikatnego dla skóry materiału Silky Soft Surface, który zapobiega podrażnieniom. Ważne: wszystkie materiały użyte do produkcji
wkładek są testowane dermatologicznie i są bezzapachowe. Produkty TENA dla kobiet i mężczyzn obejmują różne warianty wkładek
higienicznych, podpasek oraz bielizny dla osób z nietrzymaniem moczu nadającej się do prania. Dla każdej potrzeby znajdzie się
odpowiedni produkt. TENA. Produkty TENA pomagają zachować bezpieczeństwo, suchość i brak nieprzyjemnego zapachu. Dzięki ponad
50-letniemu doświadczeniu, TENA jest światowym liderem w dostarczaniu doskonałych i trwałych rozwiązań w zakresie nietrzymania
moczu. W naszej ofercie znajdują się produkty dla kobiet i mężczyzn, a także dla służby zdrowia i opiekunów rodzinnych.
Marka standaryzowana: TENA
Podmarka: Lady

Składniki i wartości odżywcze
Marka: TENA
Przechowywanie: Temperatura pokojowa.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia wyrobu medycznego/ Stosowanie: Przyklejane do bielizny.

Przechowywanie i stosowanie

Jedynki - Parówki drobiowe z dodatkiem wieprzowiny 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Nie zawiera, Mleko - Może zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Soja - Może zawierać

Marka standaryzowana: Indykpol
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełbasa z indyka drobno rozdrobniona, wędzona, parzona. Produkt bez osłonki.
Marka: Indykpol
Dodatki: Dodatek MSG - Nie zawiera
Przechowywanie: Od 2°C do 6°C.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso z indyka 80%, woda, tłuszcz indyczy, sól, skrobia ziemniaczana, przyprawy, ekstrakty przypraw (w tym: seler),
aromaty, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu
Pozostale informacje: Znak przekreślonego kłosa - PL-080-001,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: nowa receptura, bez dodatku fosforanów, glutaminianu monosodowego, z mięsa najwyższej jakości, produkt bezglutenowy

Śląskie Oblaty - Oblaty Śląskie tradycyjne słodkie 30g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 34 g
Zalecenia dla alergikow: PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Unbranded
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śląskie oblaty
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1784 kJ
Wartość energetyczna
422 kcal
Tłuszcz
6,8 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,7 g
Węglowodany
78 g
w tym cukry
11,9 g
Białko
10,8 g
Sól
0,042 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, olej rzepakowy

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: śląski produkt regionalny, oryginalny, tradycyjny śląski wypiek z rodziny śląskich maszketów
Dodatkowe informacje: Sticker z aprobatą produktu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi . Motyw graficzny na
Oblacie zainspirowany haftem z makatki śląskiej.

Auchan - Kindziuk plastry 90 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Możliwa obecność SELERA, GORCZYCY, SOI, pochodnych MLEKA
Opis produktu: 100 g wyprodukowano ze 160 g mięsa wieprzowego
Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku: fosforanów, glutaminianu monosodowego, barwników
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona, surowa, wędzona, suszona, dojrzewająca
Warunki przechowywania: Po otwarciu opakowania produkt zachowuje gwarantowaną jakość przez 48 godzin w zalecanych warunkach
przechowywania
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kindziuk
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze: od +1C do +10C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1154 kJ/ 277 Kcal
Tłuszcz
17 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,8 g
Węglowodany
2,9 g
- w tym cukry
1,0 g
Białko
28 g
Sól
3,8 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mięso wieprzowe, sól, przyprawy w tym aromat, glukoza, cukier, przeciwutleniacz (izoaskorbinian sodu), substancja
konserwująca (azotyn sodu), kultury starterowe

Przechowywanie i stosowanie

Actimel - Danone. L.casei z witaminami B6 i D malinowy 4x100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 430 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Sięgnij po czteropak Actimela o smaku malinowym! Każda buteleczka zawiera żywe kultury bakterii, w tym 20 miliardów
bakterii L. Casei Danone. Actimel zawiera także witaminy B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego. A to wszystko bez barwników i sztucznych aromatów! Wspieraj odporność* swoją i rodziny w pyszny sposób z
Actimelem!. * Actimel o smaku malinowym zawiera witaminy B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.
Marka standaryzowana: Actimel
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce produkcji: B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko fermentowane z L. casei Danone oraz witaminami B6 i D.
Marka: Actimel
Oswiadczenia zywieniowe: bogaty w witaminę D.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +6°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g
Energia
323 kJ / 76 kcal
Tłuszcz
1,5 g
w tym kwasy nasycone
1,0 g
Węglowodany
12,0 g
w tym cukry
11,9 g
Białko
2,8 g
Sól
0,11 g
100 g
Wapń
120 mg
Witamina B6
0,21 mg
Witamina D
1,67 µg
Opakowanie zawiera 4 butelki. Butelka zawiera 1 porcję równą 100 g.
%* / 100 g
**Referencyjne wartości spożycia.
4
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). 2

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO częściowo odtłuszczone, MLEKO odtłuszczone odtworzone, płynny cukier (B) lub cukier (V), przecier malinowy
1,7%, dekstroza, sok z żurawiny odtworzony z zagęszczonego soku, koncentrat składników mineralnych z MLEKA, aromat naturalny,
żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH, Lactobacillus casei Danone CNCM I-1518: min. 20 miliardów/100 g (min. 20 x 10? jtk/100 g),
witamina B6, witamina D, Składnik: B, V - patrz nadruk przy terminie przydatności do spożycia
Pozostale informacje: 4 x 100 g e = 400 g,
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: układ odpornościowy*, bogaty w witaminę D - 1/3 referencyjnej wartości spożycia, 20 miliardów L. Casei Danone + *witaminy
[B6, D], *Actimel zawiera witaminy B6 i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Dodatkowe informacje: Należy sprzedawać w komplecie.

Frosta - Steki z łososia panierowane 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 220 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, RYBA - Zawiera, MLEKO
- Może zawierać, MIĘCZAKI - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: FRoSTA
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Piekarnik: Rozgrzej piekarnik do temperatury 230°C. Zamrożone steki ułóż na blasze. Piecz przez
około 15 minut (z włączonym termoobiegiem przez około 12 minut). Od postaci zamrożonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia: Na
patelni rozgrzej olej. Zamrożone steki smaż na średnim ogniu przez 8 minut, od czasu do czasu przewracając. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Filety z łososia, z połączonych kawałków ryby, w chrupiącej panierce, podsmażane. Produkt głęboko
mrożony.
Marka: FRoSTA
Dodatki: Barwniki - Nie zawiera, Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ryba jest surowcem naturalnym i mimo restrykcyjnej kontroli procesu filetowania, możliwe jest, że w
tym produkcie znajdują się małe ości (wyrostki ościste).
Przechowywanie: Przechowując poniżej -18°C najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk z boku kartonika. Przechowywanie w domu:.
* (-6°C): 4 dni; ** (-12°C): 3 tygodnie; *** (-18°C): do daty minimalnej trwałości (patrz nadruk z boku kartonika). Rozmrożonego

produktu ponownie nie zamrażać.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1096 kJ / 262 kcal
Tłuszcz
13,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,8 g
Węglowodany
20,7 g
- w tym cukry
0,3 g
Białko
15,0 g
Sól
0,89 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: FILETY z ŁOSOSIA 59%, panierka sypka 20% (mąka PSZENNA, drożdże, sól, cukier, papryka mielona, kurkuma, olej
słonecznikowy), olej słonecznikowy, mąka PSZENNA, woda, skrobia ziemniaczana, sól
Pozostale informacje: FSC - Mix, FSC C001747, MSC - www.msc.org, MSC-C-50086,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100% naturalnego smaku - bez wzmacniaczy smaku, bez barwników, bez aromatów, dziki łosoś

Auchan - Salami naturalne 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Może zawierać śladowe ilości: SELERA, GORCZYCY, SOI, pochodnych MLEKA
Opis produktu: Kiełbasa wieprzowa, drobno rozdrobniona, surowca, wędzona, suszona, dojrzewająca w osłonce niejadalnej.
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Przed spożyciem ściągnąć osłonkę z batonu.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salami naturalne
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +10C do +18C

Wartości odżywcze
na 100 g
Wartosc energetyczna
1973 kJ / 477 kcal
Tłuszcz
43 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Węglowodany
3,5 g
- w tym cukry
1g
Białko
22 g
Sól
4g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, BIAŁKO zwierzęce wieprzowe uwodnione, sól, przyprawy, glukoza, cukier, barwnik
e120, błonnik PSZENNY, przeciwutleniacz e316, substancja konserwująca: e250, bakterie fermentacji mlekowej. Do wytworzenia 100g
produktu zużyto 100 g mięsa wieprzowego.

Przechowywanie i stosowanie

Tymbark - Mango : mango. jabłko. pomarańcza. Cytryna 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1086 g

Opis produktu: Dojrzały owoc Mango to gąszcz egzotycznych doznań, jak przystało na przysmak wprost z tropikalnych Filipin. Usłysz
wołanie dżungli i uwolnij swojego wewnętrznego podróżnika. Zasmakuj w intensywnych przygodach z owocem, który przybył z dalekich,
gorących krain!. Mango od Tymbarku idealnie sprawdza się również jako dodatek do drinków.
Marka standaryzowana: Tymbark
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Owoce Świata

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój wieloowocowy: mango, jabłko, pomarańcza, cytryna. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Niegazowany, pasteryzowany, naturalnie mętny. Bez dodatku konserwantów.
Marka: Tymbark
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: mniej cukru.

Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godz.
Wartości odżywcze w 100 ml
energia
88 kJ / 21 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy nasycone0 g
węglowodany
4,8 g
w tym cukry
4,8 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, przecier z mango z zagęszczonego przecieru (10%), przecier z jabłek (5%), soki z zagęszczonych soków z: jabłek (5%),
pomarańczy (3%) i cytryn (2%), cukier, regulatory kwasowości - kwas cytrynowy i kwas jabłkowy, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy,
aromaty, barwnik - karoteny, substancja słodząca - sukraloza
Pozostale informacje: FSC - Mieszany, Tektura, FSC C014047,
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Polska marka, bez konserwantów, mniej cukru, smak inspirowany Filipinami
Dodatkowe informacje: Dbaj o naturę - zgnieć i wyrzuć do żółtego kosza.

Virtu - Krokiety z pieczarkami i serem 1 kg
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1134 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SEZAM - Może
zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Virtu
Jednostka opisowa: kg
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Przed przygotowaniem wyjąć z opakowania. Spożywać po podgrzaniu do
temperatury minimum +80°C w środku. Ogólnie. Smażyć w głębokim tłuszczu. frytkownica (180°C ok. 2 min). Od postaci schłodzonej.
Odgrzać w kuchence mikrofalowej. kuchenka mikrofalowa (600 W ok. 1,5 min). Od postaci schłodzonej. Piec w piekarniku. piekarnik
(200°C ok. 10 min). Od postaci schłodzonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. patelnia (na rozgrzanym oleju ok. 7 min). Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Półprodukt garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce termicznej. Krokiety z ciasta naleśnikowego z
pieczarkami i serem.
Marka: Virtu
Dodatki: Wzmacniacze smaku - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temp. od 0°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna 781 kJ / 186 kcal
Tłuszcz
8,0 g
w tym kwasy nasycone0,9 g
Węglowodany
22 g
w tym cukry
2,1 g
Białko
6,2 g
Sól
0,90 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pieczarki 22%, mąka PSZENNA, cebula 14%, olej rzepakowy, woda, masa JAJOWA pasteryzowana, MLEKO, mąka
SOJOWA, SER MOZZARELLA 2%, sól, skrobia modyfikowana, MLEKO w proszku odtłuszczone, cukier, przyprawy, drożdże,
aromaty, substancja KONSERWUJĄCA: sorbinian potasu
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Laur Klienta 2018, bez wzmacniaczy smaku, ciasto z polskiej mąki, chrupiąca panierka

Wedel - Czekolda gorzka 220 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 244 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać,
ORZECHY - Może zawierać, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać, SOJA - Zawiera
Opis produktu: To, co wedlowskim tabliczkom nadaje mocno czekoladowy smak, to kakao z Ghany. Dzięki niemu Gorzka od Wedla
gwarantuje najwyższy poziom smakowych doznań. To klasyka gatunku i obowiązkowa pozycja u każdego, kto kocha gorzką czekoladę.

Marka standaryzowana: E. Wedel
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Marka: E. Wedel
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. .
Wartości odżywcze
100 g
Energia
2089 kJ
Energia
502 kcal
Tłuszcz
32 g
w tym kwasy nasycone
20 g
Węglowodany
39 g
w tym cukry
35 g
Błonnik
13 g
Białko
8,4 g
Sól
0,02 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). 20 g
Produkt zawiera 11 porcji x 3 kostki (~20 g).
418 kJ

Zdrowie i styl życia
Skladniki: miazga KAKAOWA, cukier, KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz KAKAOWY, emulgatory (LECYTYNA
SOJOWA i E476), aromat, Masa KAKAOWA minimum 64%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: kakao z Ghany

Solidarność - Bombonierka śliwka nałęczowska 300g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 370 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, MLEKO - Zawiera, ORZESZKI ZIEMNE - Może zawierać,

SOJA - Zawiera
Opis produktu: Śliwka Nałęczowska to ręcznie selekcjonowane śliwki otoczone delikatną masą kakaową i oblane pyszną czekoladą.
Marka standaryzowana: Solidarność
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śliwki kandyzowane w masie kakaowej w czekoladzie (40%).
Marka: Solidarność
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Pomimo największych starań związanych z kontrolą jakości wyrób może zawierać pestki lub cząstki
pestek.
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym.
Wartości odżywcze
w 100 g:
Wartość energetyczna
1821 kJ / 434 kcal
Tłuszcz
18 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone11 g
Węglowodany
62 g
- w tym cukry
60 g
Białko
3,6 g
Sól
0,04 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: śliwki kandyzowane 37% (śliwki, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), cukier,
miazga KAKAOWA, tłuszcz KAKAOWY, tłuszcz palmowy, KAKAO o obniżonej zawartości tłuszczu (2,4%), MLEKO w proszku
odtłuszczone, syrop glukozowy, tłuszcz MLECZNY, emulgatory: LECYTYNY (z SOI), E 476, aromaty

Przechowywanie i stosowanie

McCain - Frytki ze skórką w chrupiącej otoczce 650 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: McCain
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Holandia
Przygotowanie: Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytownica: 175°C, 5:30 min. Od postaci zamrożonej. Piec w piekarniku. Piekarnik: 220°C,
15-17 min. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Frytki ze skórką w chrupiącej otoczce, wstępnie podsmażone i głęboko zamrożone.
Marka: McCain
Przechowywanie: Przechowywać w temp. -18°C. Produkt głęboko mrożony. Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie.
Wartości odżywcze

dla 100 g zamrożonego
produktu
622 kJ
148 kcal
4,0 g
0,4 g
23,0 g
0,5 g
4,0 g
3,0 g
0,5 g

Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz
- w tym kwasy nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Obliczone dla 100 g zamrożonego produktu przygotowanego w piekarniku zgodnie z instrukcją przygotowania
%RWS*
na opakowaniu.
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
7%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ziemniaki (91,5%, pochodzenie: UE), chrupiąca otoczka (4,5%): mąka PSZENNA, mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, sól,
dekstryna ziemniaczana, środek spulchniający (E500), EKSTRAKT z kurkumy, barwnik (E160c), olej słonecznikowy (4%)
Przygotowanie i stosowanie: Zamrożony produkt przygotować zgodnie z podaną instrukcją do uzyskania jasnozłotego koloru i
chrupkości. Nie przyrumieniać zbytnio. Przygotowując mniejsze porcje skrócić czas pieczenia.

Przechowywanie i stosowanie

Nok- Piwo bezalk.zaraz wracam marakuja 0% 0.5l but.
Opis Produktu
Opis produktu: Nie masz czasu i energii? Zrób sobie krótką przerwę. Poczuj powiew egzotycznej bryzy pełnej chmielowych aromatów i słodko-kwaśnej
marakui. Wyskocz na chwilę. Zaraz wrócisz. Goryczka: 2/10. Ekstrakt: 8% Wag.

Pole rezerwowe 20: Zawartość alkoholu <0,5% objętości
Rodzaj alkoholu: Piwo
Rozszerzona nazwa produktu: Piwo bezalkoholowe, jasne, niefiltrowane, pasteryzowane (<0,5% Alk.)
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zaraz Wracam Marakuja Bezalkoholowe APA
Marka: Browar Nook
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu. Etykieta 83% z trzciny cukrowej
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Alkohol szkodzi zdrowiu. Nie zaleca się spożycia kobietom w ciąży
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
118 kJ/ 28 Kcal
Tłuszcz
<0,01 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,01 g
Węglowodany
6,52 g
- w tym cukry
3,12 g
Białko
0,32 g
Sól
0,006 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, słód JĘCZMIENNY, słód PSZENICZNY, sok z MARAKUI, chmiele, drożdże

Przechowywanie i stosowanie

Nok- Piwo bezalk.zaraz wracam pmarańcza 0% 0.5l but.

Opis Produktu
Opis produktu: Masz ochotę na krótką przerwę? Niesamowicie aromatyczne połączenie amerykańskich chmieli z soczystą pomarańczą pobudza zmysły.
Eksplozja orzeźwienia w każdej chwili. Goryczka: 2/10. Ekstrakt: 8% Wag.

Pole rezerwowe 20: Zawartość alkoholu <0,5% objętości
Rodzaj alkoholu: Piwo
Rozszerzona nazwa produktu: Piwo bezalkoholowe, jasne, niefiltrowane, pasteryzowane (<0,5% Alk.)
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zaraz Wracam Pomarańcza Bezalkoholowe APA
Marka: Browar Nook
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu. Etykieta 83% z trzciny cukrowej
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Alkohol szkodzi zdrowiu. Nie zaleca się spożycia kobietom w ciąży
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 ml
Wartość energetyczna
142 kJ/ 33 Kcal
Tłuszcz
<0,01 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,01 g
Węglowodany
7,78 g
- w tym cukry
4,11 g
Białko
0,49 g
Sól
0,005 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Woda, słód JĘCZMIENNY, słód PSZENICZNY, sok z pomarańczy, chmiele, drożdże

Przechowywanie i stosowanie

Oskroba - Strucla śliwkowa 450 g
Opis Produktu

Waga: Waga brutto - 472 g

Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Oskroba
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto drożdżowe z nadzieniem śliwkowym.
Marka: Oskroba
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu:
Wartość energetyczna
1330 kJ/315 kcal
Tłuszcz
7,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
Węglowodany
55 g
w tym cukry
23 g
Białko
5,7 g
Sól
0,23 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, nadzienie śliwkowe 34,6% (powidła śliwkowe 21,6% (przecier śliwkowy, syrop glukozowo-fruktozowy,
cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), owoce śliwek 10,8%, cukier, skrobia modyfikowana), cukier, olej rzepakowy, masa
JAJOWA, SERWATKA w proszku (z MLEKA), MASŁO 1%, drożdże, sól, woda, barwnik - karoteny, aromat

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez substancji konserwujących, z dodatkiem masła, bez tłuszczów utwardzonych

Milko - Jogurt pitny. słony karmel. 330 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 378 g

Logotypy stron trzecich cd: FSC - Mix - Mieszany, Tektura, FSC C014047
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Milko
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jogurt pitny słony karmel
Marka: Milko
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +8°C. Chronić przed światłem. Po otwarciu opakowania przechowywać nie
dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 0°C do +8°C.
Wartości odżywcze
produktu: w 100 ml
wartość energetyczna
361 kJ/
wartość energetyczna
86 kcal
tłuszcz w tym
2,0 g
- kwasy tłuszczowe nasycone
1,3 g
węglowodany w tym
13,5 g
- cukry
13,5 g
białko
3,4 g
sól
0,20 g
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 165 ml
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 8 400 kJ/2 000 kcal. 596 kJ/

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier, karmel solony 1,4% (cukier, odtłuszczone MLEKO w proszku, syrop glukozowy, MASŁO, ŚMIETANKA,
sól), aromat, sól, syrop ze skarmelizowanego cukru, żywe kultury bakterii JOGURTOWYCH
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząsnąć przed spożyciem.

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gra La Cucaracha złap robala karalucha Ravensburger

Marka: Ravensburger

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Sok 100% jabłko 2l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 2154 g
Opis produktu: Wyśmienity, klarowny 100 % Sok Jabłkowy kuszący klasycznym smakiem najlepszych polskich jabłek! Szukasz sposobu na lekkie
orzeźwienie. Mamy na to sposób! Szklanka soku jabłkowego. Źródło witaminy C. Sok na dobry dzień. Potrzebujesz lekkiego orzeźwienia. Mamy na to sposób!.
Szklanka soku jabłkowego. Źródło witaminy C. przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia. Ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Picie co najmniej 100 ml soku dziennie pomaga osiągnąć korzystny efekt
dla zdrowia.

Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Zagęszczony sok jabłkowy z UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jabłkowy sok 100 %. Z soku zagęszczonego. Pasteryzowany. Źródło witaminy C. Wzbogacony w
witaminę C.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło witaminy C.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml soku:
Wartość energetyczna
185 kJ / 44 kcal
Tłuszcz
0,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g

Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól
Witamina C

10,7 g
10,3 g
0,2 g
0,0 g
6 mg 7,5 % RWS*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sok jabłkowy (100 %) z soku zagęszczonego, witamina C
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Ewentualny osad jest naturalny i nie stanowi wady.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: źródło witaminy C

Bonduelle - Soczewica gotowana na parze 310/265 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 406 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Zawiera
Marka standaryzowana: Bonduelle
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ugotowane na parze
Pochodzenie: Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Soczewica. Produkt sterylizowany.
Marka: Bonduelle
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło kwasu foliowego.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g
449 kJ - 107 kcal
0,7 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
14,2 g
w tym cukry
0,5 g
Błonnik
4,7 g
Białko
8,5 g
Sól
0,51 g
Kwas foliowy (% RWS*)
36 µg (18%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: soczewica, woda, sól, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja wiążąca: chlorek wapnia, aromat naturalny (SELER)
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 425 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pyszne, chrupiące, źródło kwasu foliowego

Bonduelle - Fasola biała gotowana na parze 310/250 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 400 g
Opis produktu: Czy wiesz że: . Biała fasola ma wysoką zawartość kwasu foliowego.
Marka standaryzowana: Bonduelle
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ugotowane na parze
Pochodzenie: Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Biała fasola Cannellini. Produkt sterylizowany.
Marka: Bonduelle
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość Błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze

Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g

Wartość energetyczna
382 kJ - 91 kcal
Tłuszcz
1,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
10,4 g
w tym cukry
0,6 g
Błonnik
7,0 g
Białko
6,6 g
Sól
0,56 g
Kwas foliowy (%RWS*)
73,6 µg (37%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: biała fasola, woda, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 425 ml,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pyszne, chrupiące, wysoka zawartość błonnika

Bonduelle - Czerwona fasola na parze 160 g / 125 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 216 g
Marka standaryzowana: Bonduelle
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Ugotowane na parze

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Czerwona fasola. Produkt sterylizowany.
Marka: Bonduelle
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość Błonnika.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze

produktu w 100 g

Wartość energetyczna

468 kJ - 111 kcal

Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
15,2 g
w tym cukry
0,5 g
Błonnik
8,5 g
Białko
8,3 g
Sól
0,50 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czerwona fasola, woda, sól, substancja wiążąca: chlorek wapnia
Pozostale informacje: Pojemność opakowania: 212 ml, Metal - recykling bez końca,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pyszne, chrupiące, wysoka zawartość błonnika
Dodatkowe informacje: Przepisy znajdziesz na: warzywneinspiracje.pl.

Hit - Herbatniki markizy o smaku kakaowym 220g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 234 g
Zalecenia dla alergikow: Mleko - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Hit
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Herbatniki-markizy z kremem o smaku czekoladowym (41%)
Marka: Hit
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wartości odżywcze
produktu: na 100 g
Wartość energetyczna
2077 kJ/496 kcal
Tłuszcz
23 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Węglowodany
64 g
w tym cukry
30 g
Białko
6,9 g
Sól
0,59 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: mąka PSZENNA, cukier, tłuszcze roślinne (palma), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, syrop glukozowy-fruktozowy,
serwatka w proszku (z MLEKA), substancje spulchniające: węglany amonu i węglany sodu, czekolada w proszku (0,1%) [cukier, kakao],
sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, emulgator: lecytyny, MLEKO w proszku odtłuszczone, aromaty

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Hity to nie ciastka, to styl życia!. Sprawdź na: facebook.com/HITprzebojowapaczka.

Proste Historie - Bistro pizza z kurczakiem i szpinakiem 435 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 530 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA Może zawierać, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Proste Historie to proste sposoby na popularne dania. Prostymi Historiami dzielimy się codziennie przy wspólnym stole.
Poznaj jedną z nich. Niezwykle puszyste i lekkie ciasto, starannie dobrane składniki i prawdziwy, gęsty sos pomidorowo-śmietanowy to
początek opowieści o pizzy, do której dopisać możesz swoje zakończenia.
Marka standaryzowana: Proste Historie
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bistro
Przygotowanie: Piec w piekarniku. 1. Zamrożoną pizzę wyjmij z opakowania i umieść ją na ruszcie w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180°C-200°C. 2. Piecz przez około 14 minut, do momentu roztopienia sera i zarumienienia ciasta. Ponieważ urządzenia różnią
się między sobą, powyższe informacje należy traktować jako wskazówki. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Pizza z mięsem z kurczaka i szpinakiem, na podpieczonym spodzie. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Proste Historie
Przechowywanie: Warunki przechowywania:. w temperaturze -6°C: 1 tydzień. w temperaturze -12°C: 1 miesiąc. w temperaturze poniżej 18°C: Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii podane w polu kodowym z boku opakowania. Chronić przed rozmrożeniem.
Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia.
Wartości odżywcze
produktu w 100 g
Wartość energetyczna
888 kJ / 212 kcal
Tłuszcz
8,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
2,4 g
Węglowodany
24 g
w tym cukry
2,5 g
Białko
9,1 g
Sól
1,2 g
Opakowanie 435 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
w porcji 1 pizzy
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 1931 kJ / 461 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: spód do pizzy: mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier, GLUTEN PSZENNY, MLEKO w proszku
odtłuszczone, kurkuma, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, dodatki do pizzy: mięso z kurczaka w mieszance przyprawowej
(28%) (mięso z kurczaka, sól, cukier, skrobia kukurydziana, przyprawy, warzywa suszone (cebula, czerwona papryka, czosnek), aromaty
naturalne), SER MOZZARELLA (21%), przetarte pomidory (12%), woda, cebula, ŚMIETANA (7%) (ŚMIETANKA, skrobia
modyfikowana, substancja zagęszczająca: pektyny; kultury bakterii MLEKOWYCH), szpinak (6%), olej rzepakowy, skrobie
modyfikowane, cukier, przyprawy, sól, bazylia, oliwa z oliwek, SERWATKA w proszku (z MLEKA), MLEKO w proszku odtłuszczone,
ŚMIETANKA w proszku, EKSTRAKTY przypraw, naturalny aromat oregano
Przygotowanie i stosowanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez oleju palmowego, 100% polskiego kurczaka
Dodatkowe informacje: Te i wiele innych przepisów znajdziesz na:. prostehistorie.com.pl. facebook.com/prostehistorie. infolinia 801 801
188. Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. Wspieramy akcję. Nie jem palmowego. Chronię orangutany.
facebook.com/niejempalmowego.

Hortex - Dynia kostka 450 g

Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 458 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, ZBOŻA zawierające GLUTEN - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać, SOJA - Może zawierać
Opis produktu: Dynia to warzywo niskokaloryczne, dobre dla osób będących na diecie i nie tylko. Dynia nadaje się jako składnik do wielu
dań, a co najciekawsze - nawet po ugotowaniu nie traci cennych właściwości. Można z niej przygotować zarówno zupy, farsze, placki jak i
również konfitury oraz sosy.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Miejsce pochodzenia: Unia Europejska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Produkt UE
Przygotowanie: Smażyć w płytkim tłuszczu. bez rozmrażania. Patelnia, garnek: Zawartość opakowania wsypać na patelnię. Dodać 1 łyżkę
oleju, 2 łyżki masła i podlać niewielką ilością wody. Dusić ok. 15 minut. W trakcie duszenia dodać sól, pieprz do smaku. Miękką dynię
przełożyć do garnka, dodać ok. 400 ml gorącej przegotowanej wody i zmiksować na krem. Podawać na gorąco posypaną prażonymi
migdałami w płatkach lub przesmażonymi plasterkami czosnku. Od postaci zamrożonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Dynia kostka. Produkt głęboko mrożony.
Marka: Hortex
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać powtórnie. Sposób przechowywania w warunkach domowych (temperatura
/ okres przechowywania). * -6 °C / 4 dni. ** -12 °C / 1 miesiąc. *** poniżej - 18 °C / do daty podanej na opakowaniu. Przechowywać w
temperaturze poniżej -18°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna
139 kJ / 33 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
4,9 g
w tym cukry
4,8 g
Błonnik
2,8 g
Białko
1,3 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: dynia
Przygotowanie i stosowanie: Spożywać po obróbce termicznej,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wysoka zawartość błonnika, 100% natury
Dodatkowe informacje: Więcej pysznych przepisów na: www.hortex.pl.

Vitamin Energy - Formula Zero. Acai 250 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 264 g
Opis produktu: 52%* Magnez. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. 50%* Witaminy B5, B6. 50%* Biotyna,
niacyna. 50%* Cynk, selen. *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej / 250 ml.
Marka standaryzowana: Oshee
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Vitamin Zero
Pochodzenie: Wyprodukowano w UE
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany o smaku jagód acai - miechunki peruwiańskiej z dodatkiem witamin (niacyna, kwas
pantotenowy, witamina B6, biotyna) i składników mineralnych (magnezu, cynku, selenu). Zawiera substancje słodzące. Pasteryzowany.
Marka: Oshee
Dodatki: Barwniki sztuczne - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: Napój gazowany o smaku jagód acai - miechunki peruwiańskiej z dodatkiem witamin (niacyna, kwas
pantotenowy, witamina B6, biotyna) i składników mineralnych (magnezu, cynku, selenu).
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Nie zamrażać. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
wartość energetyczna
tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
węglowodany
w tym cukry
białko
sól
niacyna (B3)
kwas pantotenowy (B5)
witamina B6
biotyna (B7)
magnez
cynk

w 100 ml/
9 kJ/2 kcal/
0 g/
0 g/
0,1 g/
0 g/
0 g/
0,1 g/
3,2 mg (20%*)/
1,2 mg (20%*)/
0,28 mg (20%*)/
10,0 µg (20%*)/
78 mg (21%*)/
2,0 mg (20%*)/

selen
11,0 µg (20%*)/
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej250 ml

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, MLECZAN magnezu, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu, DWUTLENEK węgla, barwnik:
koncentrat z czarnej marchwi, naturalny aromat, EKSTRAKT z guarany, EKSTRAKT z żeń-szenia (0,01%), EKSTRAKT z jagód acai
(0,01%), EKSTRAKT z miechunki peruwiańskiej (0,01%), substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K, przeciwutleniacz: kwas
askorbinowy, substancje wzbogacające: witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, biotyna, glukonian cynku, selenian (IV) sodu
Informacje o dodatkach: Zawiera substancje słodzące.bez sztucznych aromatów.
Przygotowanie i stosowanie: Zaleca się spożywać nie więcej niż 1 opakowanie produktu dziennie. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów, bez sztucznych aromatów i barwników, nie zawiera cukrów, magnez witaminy i minerały + żeń-szeń

Auchan-Odświeżacz pow. lawenda i mięta żelowe kule 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Cyneol, Linalol; mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE247-500-7] i 2-metylo2H-izotiazol-3-onu [nr WE220-239-6] (3:1) Może powodować wystąpienie REAKCJI ALERGICZNYCH
Warunki przechowywania: Najlepiej zużyć przed końcem 3 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Uzytkowanie i przechowywanie: Rozsypany produkt natychmiast zetrzyj do czysta. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową
powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Wstrząśnij opakowaniem aby uwolnić dodatkową ilość zapachu. Odkręć zakrętkę i zerwij folię zabezpieczającą. Zakręć
zakrętkę.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odświeżacz powietrza w perełkach - lawenda i mięta
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Zawiera Alkohol C11-14 etoksylowany. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE

SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza: należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Przechowywanie: Przechowywać oraz eksponować w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu, w temperaturze 5-25 St.C. Chronić przed
zamarznięciem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Intensywność i trwałość zapachu zależy od umiejscowienia odświeżacza, cyrkulacji powietrza i rozmiaru
pomieszczenia. Ustawienie odświeżacza w pobliżu źródeł ciepła może spowodować szybsze niż przewidywane ulotnienie się zapachu.

Przechowywanie i stosowanie

Krasnystaw - Śmietana 12 % homogenizowana 150g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 160 g

Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Krasnystaw
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 1, Maks. temp. °C - 8

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Śmietana 12 % homogenizowana.
Marka: Krasnystaw
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +1°C do +8°C.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 g
wartość energetyczna 558 kJ(135 kcal)
tłuszcz
12 g
w tym kwasy nasycone8,8 g
węglowodany
4,0 g
w tym cukry
3,9 g
białko
2,7 g
sól
0,08 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA (z MLEKA), żywe kultury bakterii fermentacji MLEKOWEJ
Przygotowanie i stosowanie: Nasza śmietana zawiera tylko naturalne składniki, dlatego przed dodaniem do gorących potraw należy ją
zahartować. 1. Przełóż śmietanę do miseczki i dodaj do niej kilka łyżek gorącej zupy. 1. Energicznie zamieszaj. Powtórz całą czynność 2-3
razy. 3. Tak zahartowaną śmietanę wolno wlewaj do gorącej zupy.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: zawiera aktywną mikroflorę, wyprodukowana bez stosowania GMO

Auchan-Odświeżacz pow.w perełkach o zap. brzoskwini 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Zawiera: Cytral, Cytronelal, Cytronelol, Linalol, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] 3:1 Octan linalilu. Może powodować wystąpienie REAKCJI
ALERGICZNYCH.
Opis produktu: Odświeżacz powietrza w perełkach. Owoce cytrusowe i brzoskwinia.
Warunki przechowywania: Przechowywać oraz eksponować w miejscu niedostępnym dla dzieci, Rozsypany produkt natychmiast
zetrzeć do czysta. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.
Uzytkowanie i przechowywanie: Intensywność i trwałość zapachu zależy od umiejscowienia odświeżacza, cyrkulacji powietrza i
rozmiaru pomieszczenia. Ustawienie odświeżacza w pobliżu źródeł ciepła może spowodować szybsze niż przewidywane ulotnienie się
zapachu.
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odświeżacz powietrza w perełkach. Owoce cytrusowe i brzoskwinia.
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt zawiera Alkohole, C11-14-iso-, C13-wzbogacone, etoksylowane. Powodują poważne
uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. w
przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania
drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25 st.C. Chronić przed zamarznięciem i promieniami słonecznymi.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Produkt zawiera Alkohole, C11-14-iso-, C13-wzbogacone, etoksylowane.
Przygotowanie i stosowanie: Wstrząśnij opakowaniem aby uwolnić dodatkową ilość zapachu. Odkręć zakrętkę i zerwij folię
zabezpieczającą. Zakręć zakrętkę.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Odświeżacz pow. w perełkach róża i orchidea 200g
Opis Produktu
Opis produktu: Aroma Pearls - Odświeżacz powietrza w perełkach. Trwałość zapachu 30 dni.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Wstrząśnij opakowaniem aby uwolnić dodatkową ilość zapachu. Odkręć zakrętkę i zerwij folię zabezpieczającą. Zakręć
zakrętkę. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie umieszczać bezpośrednio na słońcu ani w okolicy źródła ciepła. Rozsypany produkt
natychmiast zetrzyj do czysta. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu produktu

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odświeżacz powietrza w perełkach - róża i orchidea
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: UWAGA! Ryzyko zadławienia. Zawiera małe elementy(perełki).
Przechowywanie: Chronić prze dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan-Odświeżacz pow. w perełkach - papaja i guarana 200g.
Opis Produktu
Opis produktu: Trwałosć zapachu: do 30 dni.
Jednostka opisowa: g

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w EU
Przygotowanie: Wstrząsnać opakowaniem aby uwolnić dodatkowe ilości zapachu. Odkręć zakrętkę i zerwij folię zabezpieczającą, Zakręć
zakrętkę.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Odświeżacz powietrza w perełkach - papaja i guarana
Marka: Aroma
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie
lub etykietę. Ryzyko zadławienia. Zawiera małe elementy(perełki). Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie umieszczać bezpośrednio na
słońcu i w okolicy źródeł ciepła. Rozsypany produkt natychmiast zetrzyj do czysta. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową
powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

EkoWital - Passata pomidorowa 680g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1014 g
Logotypy stron trzecich cd: Unijne logo rolnictwa ekologicznego - IT-BIO-006, Rolnictwo UE

Marka standaryzowana: EkoWital
Informacje dot stylu zycia: Organiczne
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Włochy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Passata pomidorowa BIO pasteryzowana.
Marka: Eko Wital
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Szkło - powszechnie recyklingowane
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu
Wartość energetyczna
119 kJ / 28,5 kcal
Tłuszcz
0,26 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,0 g
Węglowodany
5,2 g
w tym cukry
5,2 g
Białko
1,33 g
Sól
0,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidorów BIO 100% (180 g pomidorów na 100 g produktu)

Przechowywanie i stosowanie

Orbit - Spearmint guma do żucia bez cukru 42 sztuki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 64 g

Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera
Opis produktu: Zerwij z resztkami jedzenia dla zdrowych i czystych zębów. Żuj po jedzeniu i piciu przez co najmniej 20 minut.
Zróżnicowana, zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne.
Marka standaryzowana: Orbit
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezcukrowa guma do żucia zawierająca substancje słodzące o smaku miętowym.
Marka: Orbit
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartości odżywcze
na 100 g:
Wartość energetyczna
633 kJ
Wartość energetyczna
152 kcal
Tłuszcz
0g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe0 g
Węglowodany
63,3 g
w tym cukry
0g
poliole
63,3 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące ksylitol, sorbitol, mannitol, aspartam, acesulfam K, sukraloza, baza gumowa, substancja utrzymująca wilgoć
glicerol, substancja zagęszczająca guma arabska, aromaty, emulgator LECYTYNA SOJOWA, barwnik E171, substancja glazurująca wosk
carnauba, przeciwutleniacz BHA
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bezcukrowa guma do żucia Orbit pomaga optymalizować poziom pH osadu nazębnego

Orbit - Peppermint guma do żucia bez cukru 42 sztuki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 63 g
Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera
Opis produktu: Zerwij z resztkami jedzenia dla zdrowych i czystych zębów. Żuj po jedzeniu i piciu przez co najmniej 20 minut.
Zróżnicowana, zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne.
Marka standaryzowana: Orbit
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezcukrowa guma do żucia zawierająca substancje słodzące o smaku miętowym.
Marka: Orbit
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartości odżywcze
na 100 g:
Wartość energetyczna
621 kJ
Wartość energetyczna
149 kcal
Tłuszcz
0g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe0 g
Węglowodany
62,1 g
w tym cukry
0g
poliole
62,1 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące ksylitol, sorbitol, mannitol, aspartam, sól aspartamu - acesulfam, acesulfam K, baza gumowa, substancja

zagęszczająca guma arabska, aromaty, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, emulgator LECYTYNA SOJOWA, barwnik E171, substancja
glazurująca wosk carnauba, przeciwutleniacz BHA
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. ,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bezcukrowa guma do żucia Orbit pomaga optymalizować poziom pH osadu nazębnego

Orbit - White Freshmint guma do żucia bez cukru 42 sztuki
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 64 g
Zalecenia dla alergikow: SOJA - Zawiera
Opis produktu: Żuj Orbit White po każdej kawie dla czystych i białych zębów. Żuj po jedzeniu i piciu przez co najmniej 20 minut.
Zróżnicowana, zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne.
Marka standaryzowana: Orbit
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Bezcukrowa guma do żucia zawierająca substancje słodzące o smaku miętowym.
Marka: Orbit
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartości odżywcze
na 100 g:
Wartość energetyczna
600 kJ
Wartość energetyczna
144 kcal
Tłuszcz
0g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe0 g
Węglowodany
60 g
w tym cukry
0g
poliole
60 g
Białko
0g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące sorbitol, maltitol, syrop maltitolowy, ksylitol, aspartam, sól aspartamu - acesulfam, acesulfam K, baza
gumowa, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, substancja zagęszczająca guma arabska, aromaty, substancja glazurująca węglan wapnia,
substancja wypełniająca fosforan wapnia, emulgator LECYTYNA SOJOWA, barwnik E171, regulator kwasowości wodorowęglan sodu,
substancja glazurująca wosk carnauba, przeciwutleniacz BHA, barwnik E133
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bezcukrowa guma do żucia Orbit pomaga optymalizować poziom pH osadu nazębnego

Winterfresh Original - Guma do żucia bez cukru 42g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 63 g
Marka standaryzowana: Winterfresh
Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku cukru
Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Guma do żucia bez cukru
Marka: Winterfresh
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.
Wartości odżywcze
na 100 g:
Wartość energetyczna
599 kJ/144 kcal
Tłuszcz
0g
w tym nasycone kwasy tłuszczowe0 g
Węglowodany w tym
59,9 g
- cukry
0g
- poliole
59,9 g
Białko
0g

Sól

0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: substancje słodzące sorbitol, maltitiol, syrop maltitolowy, mannitol, aspartam, acesulfam K, baza gumowa (zawiera
LECYTYNĘ SOJOWĄ), aromaty, substancja zagęszczająca guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, substancja glazurująca
węglan wapnia, barwnik E171, substancja glazurująca wosk carnauba, przeciwutleniacz BHA

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: smak miętowo-mentolowy

Skittles - Sours 174g.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 181 g
Marka standaryzowana: Skittles
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia: Czechy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Czechy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukierki do żucia w kruchych cukrowych skorupkach o kwaśnym smaku owocowym.
Marka: Skittles
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
1688 kJ
Wartość energetyczna
398 kcal
Tłuszcze
4,2 g
- Nasycone kwasy tłuszczowe2,4 g
Węglowodany
88,2 g
- Cukry
87,4 g
Białko
0g

Sól

0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, kwasy: kwas winowy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, skrobia modyfikowana,
dekstryna, maltodekstryna, aromaty, regulator kwasowości cytrynian sodu, substancja glazurująca wosk carnauba, barwniki E120, E100,
E171, E132, E160A, E133

Przechowywanie i stosowanie

Skittles - Fruits 174g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 182 g

Marka standaryzowana: Skittles
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Kraj pochodzenia: Czechy
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Czechy

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukierki do żucia w kruchych cukrowych skorupkach o smaku owocowym.
Marka: Skittles
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
na 100 g
Wartość energetyczna
1712 kJ
Wartość energetyczna
404 kcal
Tłuszcz
4,2 g
- Nasycone kwasy tłuszczowe2,3 g
Węglowodany
90,8 g
- Cukry
89,9 g
Białko
0g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, tłuszcz palmowy, kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, dekstryna, maltodekstryna, aromaty,
skrobia modyfikowana, regulator kwasowości cytrynian sodu, barwniki E120, E100, E171, E132, E160E, E133, substancja glazurująca wosk
carnauba, emulgator poliglicerolu estry kwasów

Przechowywanie i stosowanie

Ziaja - Krem do rąk z proteinami jedwabiu 100 ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 110 g

Opis produktu: Działanie kosmetyczne. - Odczuwalnie nawilża skórę dłoni. - Doskonale zmiękcza i wygładza naskórek. - Łagodzi
podrażnienia dłoni, szczególnie po pracach domowych. - Pielęgnuje oraz wzmacnia paznokcie. Aplikacja kosmetyczna. - Subtelnie pachnie i
szybko się wchłania. - Idealny do używania w każdym momencie dnia. 95 % składników pochodzenia naturalnego. pH naturalne. Preparat
testowany dermatologicznie.
Marka standaryzowana: Ziaja
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Ziaja

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua (Water), Glycerin, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Glyceryl Stearate, PEG-100
Stearate, Hydrogenated Coco-Glycerides, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Panthenol, Hydrolyzed Silk, Stearic Acid, Sodium
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 80, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), ALPHA-ISOMETHYL lonone, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Benzyl Salicylate,
Coumarin, Amyl Cinnamal, Limonene, Cinnamyl Alcohol
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: krem wmasować w czystą skórę dłoni i paznokcie. Stosować regularnie, nawet kilka razy
dziennie.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: wygładza, nawilża, łagodzi

Colodent - Pasta do zębów super świeżość 100ml
Opis Produktu
Opis produktu: Pasta do zębów Colodent Super Świeżość wzmacnia zęby i pomaga w powstawaniu próchnicy, pozostawia świeży
oddech po każdym użyciu.
Marka standaryzowana: Colgate
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Colodent
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: -.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Aqua, Glycerin, Hydrated Silica, PEG-12, Sodium Lauryl Sulfate, Cellulose Gum, Aroma, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride,
Ethyl Vanillin, Limonene, Cl 77891, Cl 74260
Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą
dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem
lub lekarzem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Pomaga wzmacniać zęby, Pomaga zapobiegać próchnicy, Pomaga usuwać płytke nazębną i pozostawia świeży oddech, Smak
mocnej miety
Dodatkowe informacje: Mocna mięta dla świeżego oddechu. Colodent Super Świeżość zawiera unikalne połączenie białej pasty i zielonego
żelu, łącząc ich najlepsze właściwości. Dzięki takiej recepturze, dwukolorowa pasta do zębów Colodent Super Świeżość wzmacnia zęby i
zapobiega powstawaniu próchnicy, a także pomaga usuwać płytkę nazębną i pozostawia niesamowicie świeży oddech. Stosuj Colodent
Super Świeżość dwa razy dziennie dla lepszej higieny jamy ustnej.

Rians - Twarożek faiselle 500 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 560 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Opis produktu: Delikatny twarożek francuski w koszyczku z dziurkami, którymi wycieka pełna witamin serwatka. Zalecany dla dzieci już
od 1 roku życia i dla dorosłych w każdym wieku.
Marka standaryzowana: Rians
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Rians
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: od +0°C do +6°C. Zawiera ponad 82% wilgotności. Dla zwiększenia świeżości spożyć w ciągu
3 dni od otwarcia.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g
Wartość energetyczna
307 kJ / 74 kcal
Tłuszcz
4,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,9 g
Węglowodany
4,7 g
w tym cukry
4,3 g
Białko
3,6 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO pasteryzowane (pochodzenie: Francja)
Pozostale informacje: Zapakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Bio sos pomidorowy z bazylią 350g.
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: Rolnictwo UE/spoza UE

Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bio
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Sos pomidorowy z bazylią ekologiczny. Produkt pasteryzowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niz kilka dni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sos pomidorowy z bazylią
Marka: Produkt marki Auchan
Oswiadczenia zywieniowe: *surowiec pochodzący z upraw ekologicznych
Przechowywanie: Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze od 0°C do 25°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
204 kJ/48kcal
Białko
1g
Węglowodany
7,3 g
- w tym cukry
7,3 g
Tłuszcz
1,4 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Błonnik
0,7 g
Sól
1,2 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: pomidory* (165g pomidorów na 100g produktu), cebula*, olej rzepakowy*, cukier*, sól, czosnek*, bazylia suszona* (0,2%),
naturalny aromat

Przechowywanie i stosowanie

Hortex - Napój jabłko-mięta ogrodowa niegaz. 1.75L
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1854 g

Opis produktu: Wyjątkowo orzeźwiające połączenie jabłka z nutą świeżej mięty jak z ogródka - idealne w gorący, w letni dzień.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Zagęszczony sok jabłkowy z UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój jabłkowo-miętowy. Pasteryzowany. Niegazowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą. Bez
dodatku substancji konserwujących.
Marka: Hortex
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i
spożyć w ciągu 2 dni. Niewłaściwe przechowywanie produktu, szczególnie po otwarciu może spowodować wzrost ciśnienia wewnątrz
butelki.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml napoju:
wartość energetyczna
85 kJ/20 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
5,0 g
w tym cukry
4,9 g
białko
0g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy (20 %) z soku zagęszczonego, cukier, aromaty (w tym naturalny aromat mięty), regulator kwasowości kwas cytrynowy, substancja słodząca - sukraloza
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Ewentualny osad jest naturalny i nie stanowi wady.

Przechowywanie i stosowanie

Cechy: bez konserwantów

Hortex - Napój jabłkowo wiśniowy niegaz. 1.75L
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1862 g
Opis produktu: Wyśmienita kompozycja słodkich wiśni z soczystym jabłkiem idealnie orzeźwia i pysznie gasi pragnienie.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Zagęszczone soki: jabłkowy i wiśniowy z UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój jabłkowo-wiśniowy. Pasteryzowany. Niegazowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą. Bez
dodatku substancji konserwujących.
Marka: Hortex
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i
spożyć w ciągu 2 dni. Niewłaściwe przechowywanie produktu, szczególnie po otwarciu może spowodować wzrost ciśnienia wewnątrz
butelki.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml napoju:
wartość energetyczna
87 kJ/20 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
5,0 g
w tym cukry
4,9 g
białko
0,1 g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, soki owocowe z soków zagęszczonych: jabłkowy (15 %), wiśniowy (3 %), cukier, sok aroniowy (2 %) z soku
zagęszczonego, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromaty, substancja słodząca - sukraloza
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Ewentualny osad jest naturalny i nie stanowi wady.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów

Hortex - Napój jabłkowo rabarbarowy niegaz. 1.75L
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1858 g
Opis produktu: Harmonijne połączenie jabłka z kwaskowym rabarbarem tworzy idealną kompozycję, która świetnie ugasi pragnienie w
ciepły letni dzień.
Marka standaryzowana: Hortex
Jednostka opisowa: ml
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce. Zagęszczony sok jabłkowy z UE.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój jabłkowo-rabarbarowy. Pasteryzowany. Niegazowany. Zawiera cukier i substancję słodzącą. Bez
dodatku substancji konserwujących.
Marka: Hortex
Dodatki: konserwanty - Nie zawiera, Substancje słodzące - Zawiera
Przechowywanie: Chronić przed światłem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i
spożyć w ciągu 2 dni. Niewłaściwe przechowywanie produktu, szczególnie po otwarciu może spowodować wzrost ciśnienia wewnątrz
butelki.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml napoju:
wartość energetyczna
87 kJ/20 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
węglowodany
5,0 g
w tym cukry
4,9 g
białko
0,1 g
sól
0g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: woda, sok jabłkowy (19,5 %) z soku zagęszczonego, cukier, sok rabarbarowy (0,5 %) z soku zagęszczonego, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, koncentrat soku z czarnej marchwi, aromat, substancja słodząca - sukraloza
Przygotowanie i stosowanie: Przed otwarciem wstrząsnąć. Ewentualny osad jest naturalny i nie stanowi wady.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez konserwantów

Durex - Prezerwatywy Feel Thin XL 12 sztuk
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 46 g
Opis produktu: Prezerwatywy Durex Feel Thin XL, są powiększone. Komfortowy rozmiar dedykujemy tym, którzy potrzebują
większych prezerwatyw niż standardowe Feel Thin. Optymalne dopasowanie. Każdy jest inny, ale odpowiednio dopasowany rozmiar
powinien być zawsze komfortowy i dawać poczucie bezpieczeństwa. O kształcie Easy-on, zakończone zbiorniczkiem, gładkie. Rozmiar.
Powiększone (szerokość nominalna 57 mm). Lubrykant. Większa ilość silikonowego lubrykantu. Grubość. Standardowe. Przezroczyste
prezerwatywy z naturalnego lateksu.
Marka standaryzowana: Durex

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Durex
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Kluczem jest wiedza i świadomość, dlatego przeczytaj instrukcję używania znajdującą się w środku,
zwłaszcza jeśli używasz prezerwatyw do seksu analnego lub oralnego. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed
ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywanie: Przechowuj prezerwatywy w chłodnym, suchym miejscu miejscu z dala od bezpośredniego promieniowania
słonecznego.

Zdrowie i styl życia
Pozostale informacje: Certyfikowany na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG przez SGS Belgium NV, CE 1639 jako środek
antykoncepcyjny lub zapobiegający zarażeniu chorobami przenoszonymi drogą płciową. Niemedyczne zastosowania produktu nie były
ocenione. Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE1639, ISO 4074,
Przygotowanie i stosowanie: Przed rozpoczęciem, Używaj tylko żeli intymnych, które są odpowiednie do używania z prezerwatywami.
Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy. Utylizacja, Używaj prezerwatywy tylko raz. Wyrzuć folijkę i zużytą
prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do toalety.

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.durex.com.

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Belriso - Morela 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera

Marka standaryzowana: Zott
Jednostka opisowa: g

Pochodzenie: Produkujemy w Polsce! Pochodzenie ryżu i sosu: UE
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser mleczny z ryżem i sosem morelowym. Deser mleczny z ryżem i sosem truskawkowym.
Marka: Zott Belriso
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4 °C do +8 °C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Belriso - Śliwka 200 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JAJA - Zawiera, MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Zott

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Produkujemy w Polsce! Pochodzenie ryżu, sosu, czekolady w proszku i kakao: UE oraz spoza UE
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 4, Maks. temp. °C - 8
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser mleczny o smaku czekoladowym z ryżem i sosem czekoladowym o smaku piernikowym. Deser
mleczny o smaku czekoladowym z ryżem i sosem śliwkowym.
Marka: Zott Belriso
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +4 °C do +8 °C.

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Bic - 2 ostrzowa golarka sztuka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 6 g
Marka standaryzowana: Bic

Podmarka: Comfort
Pochodzenie: Wyprodukowano we Francji.
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Francja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 2 ostrzowa golarka.
Marka: Bic

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Aloe Barbadensis, BHT

Przechowywanie i stosowanie

Bic - Maszynka do golenia Miss Soleil 3-ostrzowa, 1 sztuka
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 18 g

Marka standaryzowana: Bic
Podmarka: Miss Soleil
Pochodzenie: Wyprodukowano w Grecji.
Kraj pochodzenia: Kraj produkcji - Grecja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: 3 ostrzowa Golarka.
Marka: BiC

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PEG-115M, Tocopherol, Polysorbate 20, Lanolin, BHT

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Pewni Dobrego - Kolendra BIO doniczka 1 szt
Opis Produktu
Logotypy stron trzecich cd: Rolnictwo Polska
Opis produktu: Dobre, Bo...polska uprawa ekologiczna, opakowanie przyjazne środowisku
Rozszerzona nazwa produktu: Kolendra świeża ekologiczna
Przygotowanie: Umyć przed spożyciem

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kolendra Bio

Marka: Pewni Dobrego
Oswiadczenia zywieniowe: Zioło doniczkowe przeznaczone do konsumpcji
Przechowywanie: Podlewać, trzymać w temp: 10°C z dostępem do naturalnego światła

Zdrowie i styl życia
Przygotowanie i stosowanie: Polecany do: jagnięciny, wołowiny, wieprzowiny, drobiu, ryb, makaronu, warzyw strączkowych, nabiału,
deserów i owoców

Przechowywanie i stosowanie

Virtu - Sajgonki z mięsem wieprzowo-wołowym i warzywami 280g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 344 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, GORCZYCA - Może zawierać,
SEZAM - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Marka standaryzowana: Virtu
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Smaki Azji
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 6
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Przed przygotowaniem wyjąć sajgonki z opakowania. Przygotowane sajgonki
podawać z sosem dołączonym do opakowania. Ogólnie. Smażyć w głębokim tłuszczu. Frytkownica: smażyć w temperaturze 180°C przez
około 1 minutę. Od postaci schłodzonej. Piec w piekarniku. Piekarnik: piec w piekarniku rozgrzanym do temperatury 230°C (funkcja
termoobieg) przez około 12 minut. Od postaci schłodzonej. Smażyć w płytkim tłuszczu. Patelnia z rozgrzanym olejem (około 5 łyżek):
smażyć ze wszystkich stron do zarumienienia około 5 minut. Od postaci schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Sajgonki z mięsem wieprzowo-wołowym i warzywami oraz z saszetką sosu słodko-kwaśnego.
Półprodukt garmażeryjny gotowy do spożycia po obróbce termicznej do temperatury minimum 80°C w środku.
Marka: Virtu
Dodatki: Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, Aromaty - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Wartości odżywcze Wartość odżywcza w 100 g (Sajgonki z mięsem wieprzowo-wołowym i warzywami bez sosu)
Wartość energetyczna 1105 kJ / 264 kcal
Tłuszcz
13 g
w tym kwasy nasycone2,1 g
Węglowodany
25 g
w tym cukry
1,2 g
Białko
9,1 g
Sól
0,73 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: sajgonki z mięsem wieprzowo-wołowym i warzywami: mięso wieprzowo-wołowe (26%) (mięso wieprzowe 25%, mięso
wołowe 1%), mąka PSZENNA, woda, olej rzepakowy, skrobie, makaron (skrobia z fasoli, skrobia grochowa), marchew (4,5%), cebula

(2,5%), por (2,5%), pędy babusa (1,5%), szczypior (1%), sos SOJOWY (nasiona SOI, woda, mąka PSZENNA, sól), olej SEZAMOWY,
grzyby min, sól, przyprawy, pasta imbirowa (imbir, olej rzepakowy, cukier, sól), saszetka sosu słodko-kwaśnego: woda, syrop glukozowofruktozowy, ocet spirytusowy, cukier, skrobia modyfikowana, sól, przyprawy, EKSTRAKT z papryki
Zawartosc opakowania: Sajgonki z mięsem wieprzowo-wołowym i warzywami 250 g, Sos słodko-kwaśny 30 g
Pozostale informacje: Pakowany w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Laur Klienta 2016, bez wzmacniaczy smaku, bez aromatów, bez substancji konserwujących, najlepiej smakują podgrzane na patelni,
sos słodko-kwaśny w zestawie

Auchan - Serek śmietankowy 135 g
Opis Produktu
Rozszerzona nazwa produktu: Termizowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek śmietankowy
Marka: Product marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
704 kJ/ 170 kcal
Tłuszcz
14 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9 g
Węglowodany
4g
- w tym cukry
4g
Błonnik
2g
Białko
6g
Sól
0,6 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, BŁONNIK bambusowy, BIAŁKA MLEKA, sól, kultury MLECZARSKIE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Serek z cebulką i szczypiorkiem 135 g
Opis Produktu
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce

Rozszerzona nazwa produktu: Serek z cebulką i szczypiorkiem. Produkt termizowany
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek z cebulką i szczypiorkiem
Marka: Produkt marki Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie nadaje się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w temp: od 2?C do 8?C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
704 kJ/170 kcal
Białko
6g
Węglowodany
4g
- w tym cukry
4g
Tłuszcz
14 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone9 g
Błonnik
2g
Sól
0,7 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, BŁONNIK bambusowy, BIAŁKA MLEKA, cebula suszona (1,8%), sól, szczypiorek suszony
(0,2%), kultury MLECZARSKIE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Serek z pomidorami bazylią i czosnkiem 135 g
Opis Produktu
Pochodzenie: Pochodzenie mleka: Polska

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek z pomidorami, bazylią i czosnkiem. Termizowany
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, ŚMIETANKA, BŁONNIK bambusowy, BIAŁKA MLEKA, pomidory suszone 1%, sól, czosnek suszony 0,4%,
bazylia suszona 0,15%, kultury MLECZARSKIE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kabanosy roślinne z buraczkami 85g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), SELER

Opis produktu: Bez glutenu Wysoka zawartość błonnika pokarmowego Źródło białka Bez dodatku soi
Pole rezerwowe 20: Produkt w osłonce jadalnej (substancja żelująca: alginian sodu; stabilizator: chlorek wapnia; aromat)
Informacje dot stylu zycia: Bez glutenu
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Kabanosy roślinne z buraczkami. Wyrób roślinny, wędzony, parzony, suszony
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 72 godzin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabanosy roślinne z buraczkami
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 24°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1872 kJ/452 kcal
Białko
13 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
4,8 g
Tłuszcz
34 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3 g
Błonnik
10 g
Sól
2,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: teksturat grochowy (31%), słonecznik łuskany (31%), olej rzepakowy, BŁONNIK PSZENNY BEZGLUTENOWY, skrobia
PSZENNA BEZGLUTENOWA, BŁONNIK grochowy, BURAK ćwikłowy (5%), skrobia kukurydziana, stabilizator: metyloceluloza;
aromaty (w tym EKSTRAKTY drożdżowe, aromat dymu wędzarniczego), glukoza, sól, przyprawy, przeciwutleniacz: askorbinian sodu;
warzywa suszone (cebula, marchew, por), siemię lniane (0,7%), pestki dyni (0,3%), EKSTRAKTY przypraw (w tym EKSTRAKT
papryki), koncentrat soku z BURAKA czerwonego, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; cukier, zioła

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Powstawanie białego nalotu spowodowane jest naturalnym procesem zachodzącym w czasie przechowywania produktu i nie ma
negatywnego wpływu na bezpieczeństwo wyrobu. Pakowano w atmosferze ochronnej

Auchan - Kabanosy roślinne 3 ziarna 85g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GORCZYCĘ, JAJA, MLEKO (łącznie z LAKTOZĄ), SELER
Opis produktu: Bez glutenu Wysoka zawartość błonnika pokarmowego Źródło białka Bez dodatku soi
Pole rezerwowe 20: Produkt w osłonce jadalnej (substancja żelująca: alginian sodu; stabilizator: chlorek wapnia; aromat)
Informacje dot stylu zycia: Bez glutenu
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Rozszerzona nazwa produktu: Kabanosy roślinne 3 ziarna. Wyrób roślinny, wędzony, parzony, suszony
Warunki przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 72 godzin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kabanosy roślinne 3 ziarna
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 24°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1816 kJ/438 kcal
Białko
16 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
3,4 g
Tłuszcz
33 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone2,9 g
Błonnik
11 g
Sól
2,4 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: teksturat grochowy (31%), słonecznik łuskany (31%), olej rzepakowy, BŁONNIK PSZENNY BEZGLUTENOWY, skrobia
PSZENNA BEZGLUTENOWA, BŁONNIK grochowy, skrobia kukurydziana, stabilizator: metyloceluloza; aromaty (w tym
EKSTRAKTY drożdżowe, aromat dymu wędzarniczego), glukoza, sól, przyprawy, przeciwutleniacz: askorbinian sodu; warzywa suszone

(cebula, marchew, por), siemię lniane (0,7%), pestki dyni (0,3%), EKSTRAKTY przypraw (w tym EKSTRAKT papryki), cukier, BURAK
czerwony, zioła

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: Powstawanie białego nalotu spowodowane jest naturalnym procesem zachodzącym w czasie przechowywania produktu i nie ma
negatywnego wpływu na bezpieczeństwo wyrobu. Pakowano w atmosferze ochronnej
Dodatkowe informacje: g

Develey - Majonez Wegański 390ml
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 584 g
Zalecenia dla alergikow: ZBOŻA zawierające GLUTEN - Nie zawiera, GORCZYCA - Zawiera
Opis produktu: Gęsty, kremowy o idealnej majonezowej konsystencji i wyraźnym smaku. Idealny dodatek do sałatek oraz jako baza do
sosów. Vegan majo. Nasza pasja do bezkompromisowej jakości, która inspiruje nas każdego dnia, pomaga nam tworzyć produkty zawsze z
myślą o konsumentach. Właśnie dlatego stworzyliśmy Develey Vegan Majo, dzięki któremu możesz cieszyć się smakiem jakości w zgodzie
z wartościami, które pielęgnujesz. W Develey wierzymy, że dobre jedzenie sprzyja dobremu samopoczuciu niezależnie od tego, jaki rodzaj
diety preferujesz i nic nie powinno ograniczać dostępu do produktów wysokiej jakości.
Marka standaryzowana: Develey
Informacje dot stylu zycia: Bezglutenowy, Produkt odpowiedni dla wegan, Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: ml

Składniki i wartości odżywcze
Marka: Develey
Oswiadczenia zywieniowe: Źródło Omega 3.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu, a po otwarciu w lodówce.
Wartości odżywcze
Energia
Tłuszcz
w tym kwasy nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Białko
Sól

w 100 ml
2674 kJ/ 650 kcal
70 g
4,9 g
5,0 g
3,7 g
<0,5 g
1,3 g

Kwasy tłuszczowe Omega-35,9 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: olej rzepakowy (75%), woda, ocet spirytusowy, cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, MUSZTARDA (woda, ocet
spirytusowy, GORCZYCA , sól), sól, sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego, naturalne aromaty, przeciwutleniacz: sól
wapniowo-disodowa EDTA

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt bezglutenowy, dla wegetarian i wegan, odpowiedni dla wegan, bez dodatku substancji konserwujących, bez dodatku
barwników, źródło Omega 3

Auchan - Cukier wanilinowy 16g.
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN i MLEKO
Opis produktu: Doskonały do ciast, deserów, ciasteczek i potraw mlecznych. 16 g cukru wanilinowego aromatyzuje ciasto z 1 kg mąki
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Cukier wanilinowy
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1700 kJ/ 400 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
100 g
- w tym cukry
99 g
Białko
0g
Sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cukier, aromat (etylowanilina)

Przechowywanie i stosowanie

SEREK WANILIOWY BEZ LAKTOZY 150 G BIELUCH Serek waniliowy bez laktozy
Opis Produktu
Informacje dot stylu zycia: Bez syropu glukozowo - fruktozowego

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Serek Bieluch o smaku waniliowym, bez laktozy
Marka: Bieluch
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 4°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
598 kJ/ 142 Kcal
Tłuszcz
6,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany
14 g
- w tym cukry
14 g
Białko
6,5 g
Sól
0,1 g*

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO, cukier, woda, skrobia modyfikowana, aromat, zagęszczony sok cytrynowy, koncentrat z krokosza barwierskiego i
cytryny, barwnik - karoteny, bakterie fermentacji MLEKOWEJ

Przechowywanie i stosowanie

Oshee Wiedźmin - Izotonik o smaku agrestu i bzu 750 ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 800 g

Opis produktu: Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych oraz pomagają
utrzymać wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Wiedźmin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku bzu i agrestu z dodatkiem witamin. Zawiera cukier i substancje
słodzące.
Marka: Oshee
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: w środku: niacyna, biotyna, wit. B6.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Spożyć bezpośrednio
po otwarciu.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
Wartość energetyczna
79 kJ/19 kcal
Tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
Węglowodany
4,3 g
w tym cukry
4,1 g
Białko
0g
Sól
0,11 g
Witaminy
Niacyna (B3)
1,2 mg (7,5 %*)
Witamina B6
0,105 mg (7,5 %*)
Biotyna (B7)
3,75 µg (7,5 %*)
*% Dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłejWartość odżywcza w 750 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: cytryniany sodu, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K,
aromaty, substancje KONSERWUJĄCE: benzoesan sodu, sorbinian potasu, barwniki: błękit brylantowy, azorubina - może mieć szkodliwy
wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci, witaminy: niacyna, witamina B6, biotyna
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny.
Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: w środku: niacyna, biotyna, wit. B6, bez & agrest - zaczarowana edycja
Dodatkowe informacje: Loteria. Ponad 2000 nagród do wygrania. Kody na grę Wiedźmin 3: Dziki Gon. Limitowane nagrody od CD
Projekt Red i Oshee. Znajdź kod pod etykietą!. Szczegóły na oshee-wiedzmin.pl. Czas trwania od 01.09 di 31.12.2021.

Oshee Wiedźmin - Izotonik red orange 750 ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 790 g
Opis produktu: Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych.
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: l
Podmarka: Wiedźmin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój izotoniczny niegazowany o smaku czerwonej pomarańczy z dodatkiem witamin. Zawiera cukier i
substancję słodząca.
Marka: Oshee
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: w środku: niacyna, biotyna, wit. B6.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Spożyć
bezpośrednio po otwarciu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Wartość odżywcza w 100 ml
74 kJ/ 18 kcal
0g
0g

Węglowodany

4,1 g

w tym cukry
4,1 g
Białko
0g
Sól
0,12 g
Witaminy
Niacyna (B3)
1,2 mg (7,5 %*)
Witamina B6
0,105 mg (7,5 %*)
Biotyna (B7)
3,75 µg (7,5 %*)
*% Dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłejWartość odżywcza w 750 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, glukoza, kwas: kwas cytrynowy, regulatory kwasowości: cytryniany sodu, cytryniany potasu, aromaty, substancje
KONSERWUJĄCE: sorbinian potasu i benzoesan sodu, stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej, substancja słodząca:
sukraloza, witaminy: niacyna, witamina B6, biotyna, barwnik: czerwień allura AC - może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie
uwagi u dzieci
Przygotowanie i stosowanie: Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem delikatnie wstrząsnąć.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: w środku: niacyna, biotyna, wit. B6
Dodatkowe informacje: Loteria. Ponad 2000 nagród do wygrania. Kody na grę Wiedźmin 3: Dziki Gon. Limitowane nagrody od CD
Projekt Red i Oshee. Znajdź kod pod etykietą!. Szczegóły na oshee-wiedzmin.pl. Czas trwania od 01.09 di 31.12.2021.

Oshee Wiedźmin - Energetyk Jaskółka mango chili 500 ml.
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 528 g
Marka standaryzowana: Oshee
Jednostka opisowa: ml
Podmarka: Wiedźmin

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gazowany napój energetyzujący o smaku mango - chilli z dodatkiem witamin i kofeiny. Zawiera cukier
substancję słodzącą. Pasteryzowany.

Marka: Oshee
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Wysoka zawartość kofeiny, nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią (32
mg/100 ml). Niewskazane dla osób wrażliwych na kofeinę i diabetyków.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml
wartość energetyczna
95 kJ / 22 kcal
tłuszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
0g
węglowodany
5,0 g
w tym cukry
4,9 g
białko
0g
sól
0,14 g
Niacyna
3,2 mg (20 %*)
Kwas pantotenowy
1,2 mg (20 %*)
Witamina B6
0,28 mg (20 %*)
Witamina B12
0,5 µg (20 %*)
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłejWartość odżywcza w 500 ml (porcja)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %), cukier, kwas: kwas cytrynowy, DWUTLENEK węgla, regulator
kwasowości: cytryniany sodu, aromaty, barwnik: beta-karoten, sok mango z zagęszczonego soku mango (0,1 %), kofeina naturalna (0,032
%), przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, substancja słodząca: sukraloza, witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina
B12
Przygotowanie i stosowanie: Nie zamrażać. Pić schłodzony, nie mieszać z alkoholem.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: naturalna kofeina
Dodatkowe informacje: #oshee. www.oshee.eu. Loteria. Ponad 2000 nagród do wygrania. Kody na grę Wiedźmin 3: Dziki Gon.
Limitowane nagrody od CD Projekt Red i Oshee. Zachowaj paragon. Szczegóły na oshee-wiedzmin.pl. Czas trwania od 01.09 do
31.12.2021.

7Up Zero - Napój gaz. bez cukru 850 ml.

Opis Produktu
Marka standaryzowana: 7UP
Informacje dot stylu zycia: Bez cukru
Jednostka opisowa: l

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Napój gazowany bez cukru o smaku cytrynowo-limonkowym. Zawiera substancje słodzące.
Marka: 7UP
Dodatki: Substancje słodzące - Zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: bez cukru.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i przemarzaniem.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 ml
Energia
3 kJ/1 kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy nasycone
0g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Białko
0g
Sól
0,04 g
Opakowanie zawiera 3-4 porcje.
Średnia wartość odżywcza 250 ml
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). 6 kJ/1 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: woda, DWUTLENEK węgla, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), naturalny aromat cytrynowy i limonkowy, regulator
kwasowości (cytryniany sodu), substancja KONSERWUJĄCA (benzoesan sodu), substancje słodzące (aspartam, acesulfam K)
Pozostale informacje: Zawiera źródło fenyloalaniny. Wyprodukowano za zgodą PepsiCo, Inc., Purchase N.Y., USA.
Przygotowanie i stosowanie: Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: doskonałe połączenie smaków cytryny i limonki, bez cukru

Składniki i wartości odżywcze
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Auchan - Barszcz ukraiński 400g
Opis Produktu
Pochodzenie: Pochodzenie warzyw: UE
Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka warzyw na zupę. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: W temperaturze -6°C: 1 tydzień. W temperaturze -12°C: 1 miesiąc. W temperaturze poniżej -18°C: do daty minimalnej trwałości
umieszczonej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Przygotowanie: Zamrożony produkt wsypać do około 1,5 litra wywaru z mięsa bądź kostki rosołowej. Doprowadzić do wrzenia i gotować do miękkości przez
około 7-10 minut. Doprawić do smaku

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Barszcz ukraiński
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia. Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
146 kJ/ 35 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,1 g
Węglowodany
5,6 g
- w tym cukry
5,3 g
Błonnik
2,5 g
Białko
1,4 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: BURAKI ćwikłowe 40%, pomidory, kapusta biała, fasola szparagowa zielona, marchew, SELER, cebula

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mieszanka chińska 450 g
Opis Produktu
Jednostka opisowa: g
Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka warzyw, kiełków fasoli, pędów bambusa i grzybów. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: Chronić przed rozmrożeniem. Po rozmrożeniu nie zamrażać ponownie

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka Chińska
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Spożyć po obróbce cieplnej
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: -6°C: 1 tydzień, -12°C: 1 miesiąc, -18°C: dłużej niż miesiąc

Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna
100 kJ/24 kcal
Białko
1,3 g
Węglowodany
2,9 g
- w tym cukry
2,6 g
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Błonnik
2,7 g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kiełki fasoli Mung (25%), marchew (13%), papryka czerwona (12%), por (11%), pędy bambusa (11%), grzyby mun (11%), cebula biała (10%),
cebula czerwona (7%)
Sklad produktu: Pochodzenie składników: kiełki fasoli, marchew, papryka, cebula, por - pochodzenie UE; pędy bambusa, grzyby mun - pochodzenie spoza
UE
Przygotowanie i stosowanie: Zamrożony produkt wsypać na średnio rozgrzaną patelnię z 3-4 łyżkami oleju. Smażyć na małym ogniu przez 10-15 minut
mieszając. Przyprawić do smaku

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Mieszanka meksykańska 450 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: SELER
Pochodzenie: Pochodzenie warzyw: UE
Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka warzywna w stylu meksykańskim. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: W temperaturze -6°C: 1 tydzień. W temperaturze -12°C: 1 miesiąc. W temperaturze poniżej -18°C: do daty minimalnej trwałości
umieszczonej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej
Przygotowanie: Na patelni rozgrzej 2 łyżki oleju. Wsyp zawartość torebki i smaż 7-9 minut na średnim ogniu, od czasu do czasu mieszając

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka mwksykańska
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia. Przechowywać w temperaturze poniżej -18°C
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna

w 100 g
232 kJ/ 55 Kcal

Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Węglowodany
8,3 g
- w tym cukry
2,9 g
Błonnik
3,2 g
Białko
3g
Sól
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Warzywa w zmniennych proporcjach 100% (fasola szparagowa zielona, groszek zielony, KUKURYDZA, papryka czerwona, marchew)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Zupa ogórkowa 450 g
Opis Produktu
Pochodzenie: Pochodzenie warzyw: UE
Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka warzyw na zupę. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: W temperaturze -6°C: 1 tydzień. W temperaturze -12°C: 1 miesiąc. W temperaturze poniżej -18°C: do daty minimalnej trwałości
umieszczonej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Spożyć po obróbce cieplnej

Przygotowanie: Zamrożony produkt wsypać do około 1,5 litra wywaru z mięsa bądź kostki rosołowej. Doprowadzić do wrzenia i gotować
do miękkości przez około 7-10 minut. Doprawić do smaku

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ogórkowa z koperkiem
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia. Przechowywać w
temperaturze -18°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
157 kJ/ 37 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
6,1 g

- w tym cukry

1,3 g

Błonnik
Białko
Sól

2,7 g
1,4 g
1,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Ogórek kwasziny 40%, ziemniaki, marchew, pasternak, SELER, koper 2%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kiełki Fasoli Mung 150 g
Opis Produktu
Pochodzenie: Produkt Polski

Rozszerzona nazwa produktu: Świeże kiełki warzywne. Produkt świeży, gotowy do spożycia
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełki fasoli mung
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
76 kJ/ 18 Kcal
Tłuszcz
0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
1,9 g
- w tym cukry
1,9 g
Błonnik
1g
Białko
1,9 g
Sól
0g

Kwas foliowy

60,8 ug

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kiełki lucerny 50g
Opis Produktu
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Świeże kiełki warzywne. Produkt świeży, gotowy do spożycia

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełki lucerny
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
50 kJ/ 12 Kcal
Tłuszcz
0g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
0g
- w tym cukry
0g
Błonnik
1,1 g
Białko
2,5 g
Sól
0g
Witamina K
14,5 ug

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Kiełki rzodkiewki 50g
Opis Produktu
Pochodzenie: Produkt Polski
Rozszerzona nazwa produktu: Świeże kiełki warzywne. Produkt świeży, gotowy do spożycia

Uzytkowanie i przechowywanie: UWAGA! Biały puszek pojawiający się na korzonkach – włośniki – jest zjawiskiem naturalnym i nie
stanowi zagrożenia dla konsumenta
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kiełki rzodkiewki
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°C do 8°C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
245 kJ/ 59 Kcal
Tłuszcz
1,2 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
5,3 g
- w tym cukry
1,7 g
Błonnik
3,7 g
Białko
4,7 g
Sól
0,02 g
Witamimna E
2,09 mg
Witamimna C
35,2 mg
Witamimna B6
0,3 mg
Kwas foliowy
96,3 ug
Fostor
126,9 mg
Mangan
0,32 mg

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Eat me ! - Zupa indyjska z soczewicy 430 ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: GLUTEN, ORZECHY ARACHIDOWE, ORZECHY, SELER, GORCZYCĘ, SEZAM
Opis produktu: Czas na obiad. Wystarczy podgrzać 2-3 minuty

Informacje dot stylu zycia: Bez dodatku substancji konserwujących
Jednostka opisowa: ml
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Może ulec naturalnemu rozwarstwieniu
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Zupę wystarczy podgrzać w rondelku lub w kuchence mikrofalowej. Po zdjęciu kartonowej opaski nakłuć górną folię i
podgrzewać około 2-3 minuty (750 W) (Uwaga przy zdejmowaniu górnej folii, zupa może być bardzo gorąca

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Zupa indyjska z soczewicy
Marka: Eat me!
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 5'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
268 kJ/ 64 Kcal
Tłuszcz
1,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,5 g
Węglowodany
9,8 g
- w tym cukry
4g
Białko
3,2 g
Sól
0,7 g

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Woda, soczewica czerwona gotowana 18,1%, ziemniaki, pomidory bez skórek, marchew, mix MAŚLANKI i olejów roślinnych,
cebula, cukier, imbir, przyprawy, sól, ocet winny, olej rzepakowy, papryka chilli

Przechowywanie i stosowanie

Łowicz - Kaszotto kasza bulgur z papryką i fasolą 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: PSZENICA - Zawiera

Opis produktu: Kaszotto z kaszy bulgur to smakowite połączenie orientalnej kaszy z papryką, czerwoną fasolą i kukurydzą oraz
kompozycją aromatycznych przypraw. Jest wyśmienitą propozycją na obiad lub kolację. Spróbuj koniecznie!.
Marka standaryzowana: Łowicz
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegetarian
Jednostka opisowa: g
Przygotowanie: Instrukcje dotyczące przyrządzenia. Sposób przygotowania. Przed otwarciem delikatnie pougniataj torebkę, aby rozdzielić
ziarna kaszy. Ogólnie. Podgrzewać na płycie grzejnej / palniku. Zawartość torebki podgrzewaj na patelni z dodatkiem 2 łyżek wody przez
około 5 minut. Zamieszaj od czasu do czasu. Od temperatury otoczenia. Odgrzać w kuchence mikrofalowej. Otwórz torebkę w oznaczonym
miejscu i podgrzewaj 2 minuty w 750 W. Wymieszaj przed podaniem. Od temperatury otoczenia.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Danie gotowe kaszotto kasza bulgur z fasolą i papryką. Produkt sterylizowany.
Marka: Łowicz
Dodatki: Wzmacniacze smaku - Nie zawiera, konserwanty - Nie zawiera
Oswiadczenia zywieniowe: źródło błonnika.
Przechowywanie: Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowuj w lodówce i spożyj w ciągu 12h.
Wartości odżywcze
energia
tłuszcz
w tym kwasy nasycone
węglowodany
w tym cukry
błonnik

Wartość odżywcza w 100 g
produktu
590 kJ/140 kcal
4,0 g
0,4 g
19 g
3,5 g
6,1 g

białko

4,4 g

sól

0,94 g
Wartość odżywcza w 250 g
produktu

Opakowanie 250 g zawiera 1 sugerowaną porcję produktu.
*% referencyjnych wartości spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ/2000 kcal).

1475 kJ/350 kcal

Zdrowie i styl życia
Skladniki: gotowana kasza bulgur (z PSZENICY) (52 %) (woda, kasza bulgur), warzywa (30 %) (cebula, fasola czerwona (7 %), papryka
czerwona (5 %), papryka zielona, KUKURYDZA (5 %), por), koncentrat pomidorowy, olej słonecznikowy, sól, przyprawy i zioła (w tym
natka pietruszki), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromaty

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: danie w 2 minuty, bez konserwantów i wzmacniaczy smaku, pełne wartościowych składników, źródło błonnika, dla wegetarian
Dodatkowe informacje: Zobacz:. uwielbiam.pl. Mojlowicz.pl.

Twix - Baton 5 pak
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Migdały - Może zawierać, Jęczmień - Może zawierać, Orzechy laskowe - Może zawierać, Mleko - Zawiera,
Owies - Może zawierać, Soja - Zawiera, Pszenica - Zawiera
Marka standaryzowana: Twix
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasteczka (26%) oblane karmelem (32%) i mleczną czekoladą (35%)
Marka: Twix
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna

100 g
2064 kJ
493 kcal

Tłuszcz

23.6 g

w tym kwasy nasycone
13.7 g
Węglowodany
64.9 g
w tym cukry
49.1 g
Białko
4.4 g
Sól
0.41 g
Rozmiar porcji: 25 g
25 g (%*)
Ilość porcji w opakowaniu: 10
516 kJ (6%)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2000 kcal) 123 kcal (6%)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: cukier, syrop glukozowy, mąka PSZENNA (17%), tłuszcz palmowy, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone MLEKO w proszku,
miazga kakaowa, LAKTOZA, tłuszcz MLECZNY, serwatka w proszku (z MLEKA), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, sól,
emulgator (lecytyna SOJOWA), skrobia, substancja spulchniająca (E500), naturalny ekstrakt z wanilii
Pozostale informacje: 1 sztuka = 25 g 516 kJ 123 kcal 6%*, 100 g: 2064 kJ / 493 kcal, *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej
osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal),

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Suempol - Łosoś wędzony gniazdka 250g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 278 g
Zalecenia dla alergikow: RYBA - Zawiera
Marka standaryzowana: Suempol
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Tekst dowolny o pochodzeniu - Metoda produkcji: Wyhodowano w Norwegii.
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 4

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Gniazda z łososia norweskiego wędzone na gorąco
Marka: Suempol
Przechowywanie: Przechowywać w temp.: 0°C do +4°C. Spożyć w ciągu 48 godz. po otwarciu.
Wartości odżywcze
100 g produktu:
Wartość energetyczna:
907 kJ / 217 kcal
tłuszcz
14 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3,3 g
węglowodany
<0,5 g
w tym cukry
<0,5 g
białko
24 g
sól
2g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŁOSOŚ atlantycki (Salamo salar) 98%, sól 2%
Pozostale informacje: Zapakowano w atmosferze ochronnej.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: jakość, świeżość, smak, zdrowie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Lisner - Śledzik na raz guacamole 100g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 106 g
Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać, SKORUPIAKI - Może zawierać, JAJA - Zawiera, RYBA - Zawiera, MLEKO - Zawiera, GORCZYCA Zawiera, SOJA - Może zawierać
Marka standaryzowana: Lisner
Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 2, Maks. temp. °C - 7
Uzytkowanie i przechowywanie: Gotowe do spożycia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Marynowane, krojone filety ze śledzia bez skóry w sosie ze śmietany i awokado.
Marka: Lisner
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2°C do +7°C.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Energia (kJ/kcal)
1362/329
Tłuszcz (g)
30,2
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 4,7
Węglowodany (g)
6,3
w tym cukry (g)
5,6
Białko (g)
7,9
Sól (g)
1,8

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 40 % krojone FILETY ze ŚLEDZIA atlantyckiego (Clupea harengus) (ŚLEDŹ, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas octowy), olej rzepakowy,
woda, 8,9 % ŚMIETANA (ŚMIETANA, stabilizator: karagen), 7,3 % awokado, cebula marynowana, cukier, ocet spirytusowy, JOGURT termizowany
(odtłuszczone MLEKO, skrobia modyfikowana, żelatyna wieprzowa, stabilizator: guma guar), sól, ŻÓŁTKO JAJA, kurkuma, przyprawy (w tym 0,2 % chili,
kolendra), mielona GORCZYCA, natka pietruszki, papryka czerwona płatki, 0,14 % sok z limonki, koncentrat ze spiruliny i krokosza, substancje zagęszczające
(guma guar, guma ksantanowa), substancje KONSERWUJĄCE (sorbinian potasu, bezoesan sodu)

Przygotowanie i stosowanie: Po otwarciu - produkt przeznaczony do bezpośredniego spożycia,

Przechowywanie i stosowanie
Dodatkowe informacje: Kuchnie Świata.

Ehrmann - Deser mleczny o smaku czekoladowym z bitą śmietanką 190 g
Opis Produktu
Podmarka: Grand Dessert
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Deser mleczny o smaku czekoladowym i bitą śmietanką
Marka: Ehrmann
Oswiadczenia zywieniowe: Produkt spulchniony azotem
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +2'C do +8'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
520 kJ/124 kcal
Tłuszcz
5g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,3 g
Węglowodany
17 g
- w tym cukry
14 g
Białko
2,7 g
Sól
0,1 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO odtłuszczone, 20% ŚMIETANKA, SERWATKA, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobia modyfikowana
kukurydziana, 1% czekolada (cukier, proszek KAKAO, MASŁO orzechowe), 1% KAKAO o zmniejszonej zawartości tłuszczu, substancje
zagęszczające: karagen, guma guar; żelatyna spożywcza, emulgator E 472 b, aromat.

Przechowywanie i stosowanie

Ser - Feta grecka kolios 200g.
Opis Produktu
Opis produktu: Ser feta to najlepszy i prawdopodobnie najpopularniejszy towar eksportowy Greków. Według danych pochodzących z Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości ser feta to produkt chroniony lokalnie, wyjątkowy specjał grecki, w którym technologia wytwarzania przechodzi
międzypokoleniowo. W naszym sklepie mają Państwo pewność otrzymania sera oryginalnego, miękkiego. To fundamentalny składnik jednej z najzdrowszych
diet świata, a mianowicie śródziemnomorskiej. Radzimy wypróbować oryginalny grecki ser feta, bo to jednym słowem niebo smaku. Oryginalny ser ma
ponadto długi okres przechowywania, dlatego można delektować się jego delikatnością z umiarem

Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano i zapakowano w Grecji

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: KOLIOS Oryginalny Grecki Ser Feta
Marka: KOLIOS
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1140 kJ/275 kcal
Białko
16 g
Węglowodany
1g
- w tym cukry
< 0,5 g
Tłuszcz
23 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Sól
2,5 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MLEKO owcze pasteryzowane (min. 70%), MLEKO pasteryzowane kozie (max. 30%), sól, kultury starterowe, podpuszczka
mikrobiologiczna
Zawartosc opakowania: Opakowanie zawiera 6 sugerowanych porcji
Pozostale informacje: Ser Feta ChNP - Chroniona Nazwa Pochodzenia

Przechowywanie i stosowanie

Składniki i wartości odżywcze

Zdrowie i styl życia

Przechowywanie i stosowanie

Vivera - Burgery roślinne 150 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: JĘCZMIEŃ - Zawiera, JAJA - Może zawierać, MLEKO - Może zawierać, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera
Opis produktu: Dobry Wybór!. - 100 % wegański. - Wysoka zawartość białka. - Źródło witaminy B12 i żelaza.
Marka standaryzowana: Vivera
Informacje dot stylu zycia: Produkt odpowiedni dla wegan

Jednostka opisowa: g
Warunki przechowywania: Maks. temp. °C - 7
Uzytkowanie i przechowywanie: Przechowywać w lodówce
Przygotowanie: Piec w piekarniku. Nabij na szpikulec i grilluj na rozgrzany ruszcie przez co najmniej 7 minut. Od postaci schłodzonej.

Smażyć w płytkim tłuszczu. Rozgrzej olej na patelni. Smaż na średnim ogniu przez co najmniej 7 minut, często obracając. Od postaci
schłodzonej.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wegański burger na bazie odtworzonego białka sojowo-pszennego. Produkt wzbogacony w żelazo i
witaminę B12.
Marka: Vivera
Oswiadczenia zywieniowe: Wysoka zawartość białka. Źródło witaminy B12 i żelaza.
Przechowywanie: Przechowywać w lodówce w temperaturze do 7°C. Po otwarciu spożyć w ciągu 2 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza na 100 g
Wartość energetyczna
738 kJ / 177 kcal
Tłuszcz
9,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
4,0 g
Węglowodany
4,0 g
w tym cukry
1,0 g
Błonnik
5,5 g
Białko
17 g
Sól
1,4 g
Żelazo
2,1 mg (15 %**)
Witamina B12
0,38 µg (15 %**)
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). RWS*
*RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
9%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: odtworzone BIAŁKA roślinne 81 % (PSZENNE 42 %, SOJOWE 39 %), olej słonecznikowy, olej KOKOSOWY, naturalne
aromaty, substancja zagęszczająca (metyloceluloza), ocet spirytusowy, sól, cebula w proszku, BŁONNIK ziemniaczany, woda, zioła i
przyprawy, czosnek w proszku, pomidor w proszku, EKSTRAKT ze słodu JĘCZMIENNEGO, maltodekstryna, żelazo, witamina B12
Pozostale informacje: Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przygotowanie i stosowanie: Podawać na ciepło!,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: 100 % wegański, zawiera 17 % białka + witamina B12 & żelazo, smacznie i łatwo!
Dodatkowe informacje: Zmień świat. Kęs za kęsem. Dołącz do #GoodnessMovement. Tak, dobra robota!. Dzięki temu produktowi robisz
sobie, zwierzętom i naszej planecie wielką przysługę!. Zainspirujmy więcej osób przyłączając się do akcji. #GoodnessMovement
#MoreLifeLessMeat. Podziel się swoimi daniami!. Więcej przepisów. Śledź nas!. Facebook: Vivera. Instagram: @Vivera_pl. TikTok:
@Vivera_official.

Auchan - Kalafior 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnia lata w Twojej kuchni. Produkt głęboko mrożony. Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej. Gotowy w 5-8 minut
Warunki przechowywania: W temperaturze -6'C - 1 tydzień. W temperaturze -12'C - 1 miesiąc. W temperaturze poniżej -18'C - do końca
daty podanej na opakowaniu
Uzytkowanie i przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem. Nie zamrażać ponownie
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Garnek: zawartość opakowania bez rozmrażania wysypać do wrzącej, osolonej wody. Gotować 5-8 minut, odcedzić.
Gotowy kalafior można polać roztopionym masłem z bułką tartą lub innymi dodatkami według uznania

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Kalafior różyczki
Marka: Produkt marki Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
109 kJ/ 26 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
3,6 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
1,4 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Kalafior 100%

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Warzywa po królewsku 450 g
Opis Produktu
Opis produktu: Pełnia lata w Twojej kuchni! Gotowe w 3-5 minut

Rozszerzona nazwa produktu: Mieszanka warzyw trzyskładnikowa. Produkt głęboko mrożony
Warunki przechowywania: Chronic przed rozmrożeniem. Wyrób rozmrożony nie kwalifikuje się do powtórnego zamrożenia
Uzytkowanie i przechowywanie: Gotowy do spożycia po obróbce cieplnej
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w UE
Przygotowanie: Garnek: zawartość opakowania (bez rozmrażania) wsypać do gotującej się wody i gotować na małym ogniu 3-5 minut, aż
do uzyskania pożądanej miękkości. Przyprawić do smaku. Stosować jako dodatek do dań mięsnych lub jako potrawę jarską

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Warzywa po Królewsku
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze poniżej -18'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
142 kJ/ 34 Kcal
Tłuszcz
0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
4,8 g
- w tym cukry
0,5 g
Białko
1,5 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Warzywa w zmiennych proporcjach (marchew plastry, kalafior różyczki, brokuły różyczki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Tabletki do zmywarek klasyczne 18szt.
Opis Produktu
Opis produktu: Rezultat nowoczesnej technologii oparte na połączeniu środków nabłyszczających, czyszczących i środka o właściwościach zmiękczających skutecznie usuwają najtrwalsze zabrudzenia i osady pozostawiając naczynia czyste i lśniące. Funkcje tabletek: czyszczą: usuwają zaplamienia, tłuszcz, osad po
herbacie i kawie, oporne zabrudzenia; nabłyszczają: pozostawiają na umytych naczyniach kryształowy połysk; zmiękczają wodę; chronią zmywarkę: zapobiegają
tworzeniu sie kamienia; chronią szkoło: zapobiegają jego matowieniu; chronią metalowe naczynia i sztućce przed korozją; pozostawiają świeży zapach; przyjazne
dla środowiska; doskonale myją w niskich temperaturach.

Jednostka opisowa: g
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce
Przygotowanie: Usuń resztki jedzenia. Sprawdź czy filtr zmywarki jest czysty. Sprawdź poziom soli i środka nabłyszczającego. uzupełnij
w razie potrzeby. Zdejmij folię z tabletki, umieść ją w dozowniku. Jedna tabletka do wszelkiego rodzaju zabrudzeń. W przypadku trudnych
do usunięcia zabrudzeń wskazane jest zmywanie w temperaturze 65C. W przypadku twardej wody(powyżej 6 mval/dm3) dodatkowo
stosować sól ochronną do zmywarek. Tabletek używaj tylko w zmywarkach. W zmywarkach nie należy myć: antycznej, ręcznie malowanej
porcelany, kryształów i ręcznie malowanego szkła, naczyń zdobionych złotem lub innymi metalami szlachetnymi, uchwytów kości, drewna,
wyrobów z kolorowego aluminium, plastiku nieodpornego na temperatury powyżej 70C

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Tabletki do zmywarek bez fosforanów
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ostrzeżenia: ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. W razie
połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Opakowanie może być zwrócone do odzysku tylko po
całkowitym opróżnieniu. Zawiera proteazę i amylazę. Uwaga: po użyciu umyj i wysusz ręce. Jeśli Twoja skóra jest uszkodzona lub
wrażliwa unikaj długotrwałego kontaktu.

Zdrowie i styl życia
Skladniki: 5-15% związek wybielający na bazie tlenu, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% polikarboksylany, <5%
enzymy(amylase, protease), <5% TAED, inne składniki, kompozycja zapachowa.
Zawartosc opakowania: 18 sztuk

Przechowywanie i stosowanie

Bonduelle - Fasolka szparagowa zielona 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 415 g

Zalecenia dla alergikow: SELER - Może zawierać
Opis produktu: Ciesz się smakiem i jakością warzyw, które przygotujesz zaledwie w 4 minuty. Pozwala na to wyjątkowa innowacja
Bonduelle „Już przygotowane na parze". Bonduelle Gwarantuje: fasolka z tego opakowania została zebrana, przygotowana na parze i
zamrożona w ciągu jednego dnia!. Znak „Bez pozostałości pestycydów" oznacza, że każda partia naszej Fasolki zielonej jest przebadana w
akredytowanych labolatoriach zewnętrznych, gdzie wyrafinowany jest brak pozostałości 480 cząsteczek różnych pestycydów (w limitach
ilościowych <0,01 mg/kg). Więcej na www.bonduelle.pl.
Marka standaryzowana: Bonduelle
Podmarka: Już przygotowane na parze
Pochodzenie: Produkt polski, Kraj pochodzenia: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fasolka szparagowa zielona, produkt głęboko mrożony.
Marka: Bonduelle
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem!. Produkt rozmrożony nie nadaje się do powtórnego zamrożenia!. Sposób
przechowywania pod warunkiem nieprzerwania łańcucha chłodniczego: w temperaturze 0°C- +3°C: 24 godziny, w temperaturze -18°C
najlepiej spożyć przed końcem: data wydrukowana na opakowaniu obok kodu kreskowego.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
Wartość energetyczna
119 kJ - 29 kcal
Tłuszcz
0.1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0 g
Węglowodany
3.1 g
w tym cukry
1.4 g
Błonnik
3.8 g
Białko
1.9 g
Sól*
0.01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: fasolka szparagowa zielona

Przygotowanie i stosowanie: Dla zachowania jakości i zasad bezpieczeństwa żywienia, przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Upewnij się, że produkt jest odpowiednio podgrzany, tak jak zalecamy. Przed przyrządzeniem przechowuj produkt w zamrażarce.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez pozostałości pestycydów*, Produkt polski, 4 minuty i gotowe, tylko podgrzej, wysoka zawartość błonnika, *Produkowana na
Kujawach Fasolka jest bez pozostałości pestycydów. To wszystko dzięki inicjatywom agroekologicznycm, które rozwijamy z naszymi
partnerami
Dodatkowe informacje: Więcej przepisów znajdziesz na warzywneinspiracje.pl.

Bonduelle - Fasolka szparagowa żółta na parze 400 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 412 g
Opis produktu: Ciesz się smakiem i jakością warzyw, które przygotujesz zaledwie w 4 minuty. Pozwala na to wyjątkowa innowacja
Bonduelle „Już przygotowane na parze". Bonduelle Gwarantuje: fasolka z tego opakowania została zebrana, przygotowana na parze i
zamrożona w ciągu jednego dnia!. Znak „Bez pozostałości pestycydów" oznacza, że każda partia naszej Fasolki zielonej jest przebadana w
akredytowanych labolatoriach zewnętrznych, gdzie wyrafinowany jest brak pozostałości 480 cząsteczek różnych pestycydów (w limitach
ilościowych <0,01 mg/kg). Więcej na www.bonduelle.pl.
Marka standaryzowana: Bonduelle
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Już przygotowane na parze
Pochodzenie: Produkt polski, Kraj pochodzenia: Polska
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Fasolka szparagowa żółta, produkt głęboko mrożony.
Marka: Bonduelle
Oswiadczenia zywieniowe: wysoka zawartość błonnika.
Przechowywanie: Chronić przed rozmrożeniem!. Produkt rozmrożony nie nadaje się do powtórnego zamrożenia!. Sposób
przechowywania pod warunkiem nieprzerwania łańcucha chłodniczego: w temperaturze 0°C- +3°C: 24 godziny, w temperaturze -18°C
najlepiej spożyć przed końcem: data wydrukowana na opakowaniu obok kodu kreskowego.
Wartości odżywcze
Wartość energetyczna
Tłuszcz

Wartość odżywcza produktu w 100 g
115 kJ - 27 kcal
0,2 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól*

3,4 g
2,0 g
3,0 g
1,5 g
0,03 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: fasolka szparagowa żółta
Przygotowanie i stosowanie: Dla zachowania jakości i zasad bezpieczeństwa żywienia, przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Upewnij się, że produkt jest odpowiednio podgrzany, tak jak zalecamy. Przed przyrządzeniem przechowuj produkt w zamrażarce.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: bez pozostałości pestycydów*, Produkt polski, 3 minuty i gotowe, tylko podgrzej, wysoka zawartość błonnika, *Produkowana na
Kujawach Fasolka jest bez pozostałości pestycydów. To wszystko dzięki inicjatywom agroekologicznycm, które rozwijamy z naszymi
partnerami
Dodatkowe informacje: Więcej przepisów znajdziesz na warzywneinspiracje.pl.

Auchan - Rodzynki sułtańskie 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, SOJĘ i MLEKO
Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Rodzynki sułtańskie
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła

Wartości odżywcze

w 100 g

Wartość energetyczna
1222 kJ/ 289 Kcal
Tłuszcz
1,0 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,2 g
Węglowodany
64 g
- w tym cukry
64 g
Błonnik
6,5 g
Białko
2,3 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Rodzynki sułtańskie 99,5%, olej z nasion bawełny

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Figi 250 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, SOJĘ i MLEKO

Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Figi suszone
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła

Zdrowie i styl życia

Skladniki: Figi

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Daktyle suszone bez pestek 250g
Opis Produktu
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: spoza UE. Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Daktyle suszone bez pestek

Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1260 kJ / 298 kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
67 g
- w tym cukry
63 g
Błonnik
8g
Białko
2,5 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Daktyle
Przygotowanie i stosowanie: Produkt może zawierać fragmenty pestek i pestki

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Jagody goji suszone 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, GLUTEN, SOJĘ i MLEKO

Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Chiny
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć szczelnie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Jagody goji suszone
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadaje się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Ze względu na rozmiar ten produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 3 roku życia
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1451 kJ/ 343 Kcal
Tłuszcz
<0,5 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone<0,1 g
Węglowodany
64 g
- w tym cukry
46 g
Błonnik
13 g
Białko
14 g
Sól
0,8 g
Opakowanie zawiera 6 porcji po 25 gw 25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Jagody goji (zawiera SIARCZYNY)

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Żurawina 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, SEZAM, SOJĘ i MLEKO

Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 7 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: spoza UE

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żurawina suszona słodzona
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1420 kJ/ 335 Kcal
Tłuszcz
0,9 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,1 g
Węglowodany
78 g
- w tym cukry
72 g
Błonnik
6,8 g
Białko
<0,5 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Żurawina 65%, cukier 34,5%, olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pistacje prażone. niesolone 250g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać śladowe ilości: ORZESZKÓW ZIEMNYCH i innych ORZECHÓW

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Warunki przechowywania: Po otwarciu należy spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: USA

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pistacje prażone, niesolone
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2459 kJ/ 594 Kcal
Tłuszcz
47 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
Węglowodany
15 g
- w tym cukry
6,9 g
Błonnik
9,3 g
Białko
23 g
Sól
0,20 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PISTACJE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Pistacje łuskane 125g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Iran
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pistacje łuskane
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać czasami niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2552 kJ/ 615 Kcal
Tłuszcz
45 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,9 g
Węglowodany
27 g
- w tym cukry
7,6 g
Błonnik
11 g
Białko
20 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: PISTACJE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Migdały blanszowane 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: USA

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdały blanszowane
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2576 kJ/ 623 kcal
Tłuszcz
53 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany
4,9 g
- w tym cukry
4g
Błonnik
9,7 g
Białko
26 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MIGDAŁY

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Migdały blanszowane 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać inne ORZECHY

Pochodzenie: Wyprodukowano i/lub zapakowano w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu należy spożyć w ciągu 5 dni

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdały blanszowane
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego działania światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2576 kJ/ 623 Kcal
Tłuszcz
53 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,2 g
Węglowodany
4,9 g
- w tym cukry
4g
Błonnik
9,7 g
Białko
26 g
Sól
0,02 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MIGDAŁY

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Migdały prażone 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: USA

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdały prażone
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2594 kJ/ 627 Kcal
Tłuszcz
54 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,3 g
Węglowodany
5,5 g
- w tym cukry
5,5 g
Błonnik
11 g
Białko
26 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MIGDAŁY

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Migdały blanszowane prażone bez soli 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pochodzenie: Wyprodukowano i/lub zapakowano w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdały blanszowane prażone, bez soli
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego światła i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2652 kJ/ 641 Kcal
Tłuszcz
55 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,0 g
Węglowodany
3,7 g
- w tym cukry
3,7 g
Błonnik
9,6 g
Białko
29 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MIGDAŁY, olej słonecznikowy

Przechowywanie i stosowanie

Prymat - Pieprz cytrynowy 20g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 24 g

Zalecenia dla alergikow: Seler - Może zawierać, Zboża zawierające gluten - Może zawierać, Jaja - Może zawierać, Mleko - Może
zawierać, Gorczyca - Może zawierać, Orzeszki ziemne - Może zawierać, Sezam - Może zawierać, Soja - Może zawierać
Opis produktu: Warto wiedzieć. Pieprz cytrynowy polecany jest przede wszystkim do ryb - zarówno pieczonych, smażonych, jak i tych
grillowanych. Świetnie doprawi również mięsa, dania warzywne oraz sosy i dressingi.
Marka standaryzowana: Prymat
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mieszanka przyprawowa Pieprz cytrynowy - kompozycja suszonych przypraw i skórki cytrynowej.
Marka: Prymat
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Wartości odżywcze
w 100 g produktu:
Wartość energetyczna
974 kJ / 231 kcal
Tłuszcz
1,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone0,4 g
Węglowodany
38 g
w tym cukry
18 g
Białko
5,5 g
Sól
26,3 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Cebula, sól, pieprz czarny (23%), czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cukier, skórka cytryny (4,5%), kurkuma
Przygotowanie i stosowanie: Dorsz zapiekany z masłem migdałowym. 4 porcje, 40 min. Składniki:. - 600 g filetu ze świeżego dorsza, 600 g świeżego umytego szpinaku, - 3 ząbki czosnku, - 100 g masła, - 100 g płatków migdałów, - 200 g Bułki tartej Prymat, - 1 słoik
suszonych pomidorów w oleju, - szczypta Gałki muszkatołowej Prymat, - do smaku: Sól morska, Pieprz Cytrynowy Prymat.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: pełne aromatu zioła i przyprawy

Auchan - Orzechy nerkowca 200g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierć: inne ORZECHY
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć szczelnie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano i/lub zapakowano w UE dla Zenalco S.A.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy nerkowca
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2468 kJ/ 595 Kcal
Tłuszcz
47 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone8,5 g
Węglowodany
24 g
- w tym cukry
7,1 g
Błonnik
5,0 g
Białko
17 g
Sól
0,05 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY NERKOWCA

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzechy laskowe prażone 175g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Kraj pochodzenia: Turcja
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy laskowe prażone
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może zawierać czasami niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2869 kJ/ 702 Kcal
Tłuszcz
66 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,0 g
Węglowodany
3,6 g
- w tym cukry
3,6 g
Błonnik
9,9 g
Białko
19 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY LASKOWE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzechy brazylijskie 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Uzytkowanie i przechowywanie: Opakowanie zawiera 6 sugerowanych porcji produktu po 25 g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy brazylijskie
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2840 kJ/ 688 Kcal
Tłuszcz
66 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Węglowodany
5,6 g
- w tym cukry
1,5 g
Białko
14 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY BRAZYLIJSKIE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzeszki piniowe 50g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pochodzenie: Wyprodukowano i/lub zapakowano w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Chiny

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzeszki piniowe
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego światła i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2914 kJ/ 706 Kcal
Tłuszcz
67 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone5,7 g
Węglowodany
5,1 g
- w tym cukry
3,1 g
Błonnik
5,2 g
Białko
18 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Orzeszki piniowe

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Migdały łuskane 150g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowane i/lub zapakowane w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu zamknąć ponownie torebkę i spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: USA

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Migdały łuskane
Marka: Auchan
Informacje o recyklingu: Opakowanie: nadające się do recyklingu
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2579 kJ/ 624 Kcal
Tłuszcz
52 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone3,8 g
Węglowodany
4,5 g
- w tym cukry
4,5 g
Błonnik
13 g
Białko
27 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: MIGDAŁY

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzechy włoskie łuskane 500g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać inne ORZECHY

Pole rezerwowe 20: Produkt pakowany w atmosferze ochronnej
Pochodzenie: Wyprodukowano i/lub zapakowano w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu należy spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: USA

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy włoskie łuskane
Marka: Produkt marki Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego działania światła słonecznego i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2925 kJ/ 709 Kcal
Tłuszcz
69 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone6,6 g
Węglowodany
3,2 g
- w tym cukry
2,8 g
Błonnik
5,1 g
Białko
16 g
Sól
<0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY WŁOSKIE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Orzechy laskowe łuskane 175g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: inne ORZECHY

Pochodzenie: Wyprodukowano i/lub zapakowano w UE dla Zenalco S.A.
Warunki przechowywania: Po otwarciu spożyć w ciągu 5 dni
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia: Turcja

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Orzechy laskowe łuskane
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Produkt może czasami zawierać niewielkie kawałki łupinek
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniego światła i źródeł ciepła
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
2694 kJ/ 653 Kcal
Tłuszcz
60 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone4,7 g
Węglowodany
4,9 g
- w tym cukry
4,3 g
Błonnik
11 g
Białko
19 g
Sól
0,01 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ORZECHY LASKOWE

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Rożek solony karmel 110ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawiera: ORZECHY LASKOWE, MIGDAŁY, JAJA nasiona SEZAMU

Rozszerzona nazwa produktu: Lody śmietankowe o smaku słonego karmelu 71,6% w waflu 16,4% impregnowanym czekoladą 7,5%,
zdobione czekoladą 3% i orzeszkami arachidowymi 1,5%
Uzytkowanie i przechowywanie: Nie zamrażać powtórnie. Chronić przed rozmrożeniem
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Salted caramel cream
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18'C
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1092 kJ/ 260 Kcal
Tłuszcz
12 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone7,3 g
Węglowodany
35 g
- w tym cukry
23 g
Białko
3,8 g
Sól
0,25 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: odtworzone MLEKO odtłuszczone, ŚMIETANKA 21%, cukier, mąka PSZENNA, syrop glukozowy, miazga kakaowa, tłuszcz
kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, ORZESZKI ARACHIDOWE 1,5%, tłuszcz kokosowy, karmel 0,6% sól 0,6%, emulgator
(lecytyny z SOI), mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizatory (mączka chleba świętojańskiego, guma guar, guma ksantanowa),
barwnik (karmel), skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, aromat

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Classic lody śmietankowe w czekoladzie 6x120ml
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: Produkt może zawierać: ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZESZKI LASKOWE, MIGDAŁY, GLUTEN

Podmarka: Classic
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Polsce

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Lody śmietankowo - waniliowe w czekoladzie mlecznej 30%
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż -18'C. Nie zamrażać powtórnie. Chronić przed rozmrożeniem
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1413 kJ/ 339 Kcal
Tłuszcz
22 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone16 g
Węglowodany
32 g
- w tym cukry
29 g
Białko
3,8 g
Sól
0,16 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Odtworzone MLEKO odtłuszczone, cukier, ŚMIETANKA 14%, tłuszcz KAKAOWY, MLEKO w proszku odtłuszczone,
syrop glukozowy, miazga KAKAOWA, bezwodny tłuszcz MLECZNY, SERWATKA w proszku (z MLEKA), fruktoza, emulgator (mono
i diglicerydy kwasów tłuszczowych), LECYTYNY (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu, stabilizator (mączka chleba świętojańskiego,
guma guar), naturalny aromat waniliowy, aromat
Zawartosc opakowania: 6 x 120 ml (6 x 80 g)
Sklad produktu: Czekolada mleczna – masa kakaowa minimum 33%. Czekolada mleczna oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze
roślinne

Przechowywanie i stosowanie

Auchan - Żwirek dla kota bentonit 5l
Opis Produktu
Opis produktu: Koci niezbędnik

Jednostka opisowa: l
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Republice Czeskiej.
Przygotowanie: Przygotuj czystą i odpowiedniej wielkości kuwetę dla twojego kota. Napełnij kuwetę żwirkiem do wysokości 7 cm.
Każdego dnia usuwaj zanieczyszczenia/ grudki / łopatką i wyrzucaj je w odpowiednie miejsce. Uzupełniaj ilość żwirku do wymaganej
wysokości, od czasu do czasu wstrząśnij kuwetą, aby granulki z dołu i z góry mieszały się. Czyść kuwetę regularnie łagodnym środkiem
myjącym, następnie osuszaj starannie i napełniaj nową warstwą, aby Twój pupil cieszył się czystością i komfortem każdego dnia

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Żwirek dla kota bentonitowy ił naturalny
Marka: Auchan
Ostrzezenie dot bezpieczenstwa: Kocie odchody mogą zawierać baktrie. Przy usuwaniu zanieczyszczeń i myciu kuwety zaleca się
używanie rękawic jednorazowych. Odchody powinny być pakowane w szczelnie zamkniętą torbę i wyrzucone w odpowiednie miejsce. Nie
wyrzucać do toalety, nie zakopywać w ogrodzie, nie kompostować. Kobiety w ciąży i karmiące, małe dzieci powinny unikać kontaktu z
zanieczyszczeniami
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywczena 100 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Bentonit naturalny 100%

Przechowywanie i stosowanie

Kinder Bueno - Wafel pokryty mleczną czekoladą 108 g
Opis Produktu
Zalecenia dla alergikow: ORZECHY LASKOWE - Zawiera, MLEKO - Zawiera, SOJA - Zawiera, PSZENICA - Zawiera

Marka standaryzowana: Kinder
Jednostka opisowa: g
Podmarka: Bueno

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Wafel pokryty mleczną czekoladą wypełniony delikatnym mleczno-orzechowym nadzieniem (54%).
Marka: Kinder
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza 100 g
Wartość energetyczna (kJ/kcal)
2384/572
Tłuszcz (g)
37,3
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g)
17,3
Węglowodany (g)
49,5
w tym cukry (g)
41,2
Białko (g)
8,6
Sól (g)
0,272
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) baton (21,5 g)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: czekolada MLECZNA 31,5% (cukier, tłuszcz KAKAOWY, miazga KAKAOWA, MLEKO odtłuszczone w proszku, MASŁO
odwodnione, emulgator: LECYTYNY (SOJA); wanilina), cukier, olej palmowy, mąka PSZENNA, ORZECHY LASKOWE (10,8%),
MLEKO odtłuszczone w proszku (8,5%), MLEKO pełne w proszku (5,5%), czekolada 1,5% (cukier, miazga KAKAOWA, tłuszcz
KAKAOWY, emulgator: LECYTYNY (SOJA); wanilina), KAKAO w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator: LECYTYNY
(SOJA), substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu), sól, wanilina, Składniki MLEKA: 19,5%

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: mleko i orzechy
Dodatkowe informacje: Świat przyjemności Kider Bueno. 2000 nagród. Szczegóły i regulamin na. www.kinderbueno.pl.

Łaciate - mleko 0.5% 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1068 g
Marka standaryzowana: Łaciate
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko UHT zawartość tłuszczu 0,5 %.
Marka: Łaciate
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu:
wartość energetyczna
160 kJ/38 kcal
Tłuszcz w tym:
0,5 g
- kwasy tłuszczowe nasycone0,3 g
węglowodany w tym:
5,0 g
- cukry
5,0 g
białko
3,3 g
sól
0,10 g
wapń
120 mg (15 % RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zawartość tłuszczu 0,5 %
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mieszany, Tektura z odpowiedzialnych źródeł, FSC C014047,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: natura w każdej kropli, polskie z natury, wyprodukowano bez stosowania GMO

Łaciate - Mleko UHT zawartość tłuszczu 2% 1l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1064 g
Marka standaryzowana: Łaciate
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko UHT zawartość tłuszczu 2,0 %.
Marka: Łaciate
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu:
wartość energetyczna
212 kJ/50 kcal
tłuszcz w tym:
2,0 g
- kwasy tłuszczowe nasycone1,2 g
węglowodany w tym:
4,8 g
- cukry
4,8 g
białko
3,3 g
sól
0,10 g
wapń
120 mg (15 % RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zawartość tłuszczu 2,0 %
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mieszany, Tektura z odpowiedzialnych źródeł, FSC C014047,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: natura w każdej kropli, polskie z natury, wyprodukowano bez stosowania GMO

Łaciate - Mleko UHT zawartość tłuszczu 3.2% 1 l
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 1060 g
Marka standaryzowana: Łaciate
Jednostka opisowa: l
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Mleko UHT zawartość tłuszczu 3,2 %.
Marka: Łaciate
Dodatki: Składniki modyfikowane genetycznie - Nie zawiera
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml produktu:
wartość energetyczna
253 kJ/60 kcal
tłuszcz w tym:
3,2 g
- kwasy tłuszczowe nasycone2,0 g
węglowodany w tym:
4,7 g
- cukry
4,7 g
białko
3,2 g
sól
0,10 g
wapń
120 mg (15 % RWS*)

Zdrowie i styl życia
Skladniki: zawartość tłuszczu 3,2 %
Pozostale informacje: FSC - www.fsc.org, Mieszany, Tektura z odpowiedzialnych źródeł, FSC C014047,

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: natura w każdej kropli, polskie z natury, wyprodukowano bez stosowania GMO

Łaciate - Masło ekstra 200 g
Opis Produktu
Waga: Waga brutto - 204 g
Zalecenia dla alergikow: MLEKO - Zawiera
Marka standaryzowana: Łaciate
Jednostka opisowa: g
Pochodzenie: Wyprodukowano w Polsce
Warunki przechowywania: Min. temp. °C - 0, Maks. temp. °C - 10
Kraj pochodzenia: Kraj pochodzenia - Polska

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Masło ekstra.
Marka: Łaciate
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 0°C do +10 °C. Chronić przed światłem.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza produktu w 100 g
wartość energetyczna
3095 kJ/753 kcal
tłuszcz w tym
83 g
- kwasy tłuszczowe nasycone54 g
węglowodany w tym
0,8 g
- cukry
0,8 g
białko
0,6 g
sól
0g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: ŚMIETANKA, Zawartość tłuszczu 83 %

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: produkt naturalny, poznaj dobrą żywność

Purina - ONE Coat & Hairball karma dla dorosłych kotów 800g
Opis Produktu
Opis produktu: PURINA ONE Coat & Hairball została opracowana specjalnie dla skutecznego utrzymania zdrowej skóry i pięknej sierści
Twojego kota. PURINA ONE Bifensis to unikalna formuła żywieniowa zawierająca korzystne bakterie funkcjonalne, które, jak
udowodniono naukowo, wzmacniają od wewnątrz naturalną ochronę organizmu kotów. Opracowana przez lekarzy weterynarii i dietetyków
Purina, PURINA ONE Bifensis zawiera, poza korzystnymi bakteriami funkcjonalnymi, wszystkie najważniejsze składniki odżywcze,
których potrzebuje Twój kot, w tym kwasy tłuszczowe Omega 6. Jej podwójna formuła ochronna działa od wewnątrz, pomagając wspierać
naturalną produkcję przeciwciał u Twojego kota, a także na zewnątrz, utrzymując zdrową skórę i sierść. Dostępna w szerokiej gamie
smaków z wysokiej jakości składnikami, takimi jak kurczak jako główny składnik, PURINA ONE Bifensis wspiera naturalną ochronę
Twojego kota dziś i jutro. Bez dodatku barwników, bez dodatku sztucznych aromatów, bez dodatku sztucznych konserwantów.
Udowodnione utrzymanie zdrowej skóry i pięknej sierści, dzięki zawartości wysokiej jakości białka, witamin i niezbędnych kwasów
tłuszczowych. Zminimalizowane tworzenie się kul włosowych, dzięki specjalnej kombinacji włókien. Bogata w wysokiej jakości białko i z
odpowiednim poziomem kluczowych składników odżywczych, aby pomóc ograniczyć nadmierne linienie. Wysoka strawność dzięki
wysokiej jakości składnikom. Zdrowy układ moczowy wspierany przez zbilansowaną zawartość składników mineralnych.
Marka standaryzowana: Purina ONE
Jednostka opisowa: g

Składniki i wartości odżywcze
Nazwa produktu ureg prawnie: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów.
Marka: PURINA ONE
Informacje o recyklingu: Opakowanie - Nadające się do recyklingu
Przechowywanie: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze
Dodatki:
Dodatki dietetyczne:
IU/kg:
Wit. A:
33 500
Wit. D3:
1 100
Wit. E:
460
mg/kg:
Wit. C:
140
Tauryna:
700
Jednowodny siarczan żelazawy:190
Bezwodny jodan wapnia:
2.5
Pięciowodny siarczan miedzi: 39
Jednowodny siarczan manganu: 94
Jednowodny siarczan cynku: 330

Selenin sodu:
Dodatki technologiczne:
Celuloza sproszkowana:
Z przeciwutleniaczami.
Białko:
Oleje i tłuszcze surowe:
Popiół surowy:
Włókno surowe:
Kwasy tłuszczowe omega 3:
Kwasy tłuszczowe omega 6:

0.23
mg/kg:
35
Składniki analityczne:
34.0%
14.0%
7.5%
6.0%
0,2%
2.0%

Zdrowie i styl życia
Skladniki: kurczak (17%), suszone białko drobiowe, pełnoziarnista pszenica (14%), kukurydza, mączka sojowa, glutenowa mączka
pszenna, tłuszcz zwierzęcy, suszona pulpa buraczana, glutenowa mączka kukurydziana, suszony korzeń cykorii, składniki mineralne, digest
(z dodatkiem Lactobacillus Delbrueckii i Fermentum w proszku, poddanych obróbce cieplnej: 0.025%), drożdże, olej rybi
Przygotowanie i stosowanie: Waga kota 2-4 kg, Ilość 35-70 g, Waga kota 4-6 kg, Ilość 70-100 g, Waga kota 6-8 kg, Ilość 100-135 g,
Zalecane dzienne ilości karmy powinny zostać dostosowane do warunków pogodowych, poziomu aktywności kota i jego kondycji
fizycznej. Zapewnij kotu stały dostęp do czystej, świeżej wody do picia.

Przechowywanie i stosowanie
Cechy: dla zdrowej skóry i pięknej sierści, udowodnione utrzymanie zdrowej skóry i pięknej sierści, zminimalizowane tworzenie się kul
włosowych, pomaga ograniczać nadmierne linienie, bez dodatku barwników, widoczne zdrowie dziś i jutro

Auchan - Ciasto francuskie na papierze do pieczenia 275 g
Opis Produktu
Opis produktu: Doskonałe do domowych wypieków!
Uzytkowanie i przechowywanie: Ciasto francuskie jest idealne do przygotowania dań zarówno na słodko i na słono
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Niemczech

Składniki i wartości odżywcze

Nazwa produktu ureg prawnie: Ciasto francuskie na papierze do pieczenia. Produkt chłodzony
Marka: Auchan
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od 2'C do 8'C. Zużyć zaraz po otwarciu
Wartości odżywcze
w 100 g
Wartość energetyczna
1575 kJ/ 378 Kcal
Tłuszcz
23 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone13 g
Węglowodany
33 g
- w tym cukry
2g
Błonnik
2g
Białko
4,9 g
Sól
0,6 g

Zdrowie i styl życia
Skladniki: Mąka PSZENNA, woda, tłuszcz palmowy, alkohol etylowy, cukier, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

Przechowywanie i stosowanie

