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Herbata Sunny Garden Exclusive Malwa (6x6 x 2 g)
 

Cena: 12,97 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent MALWA

Opis produktu
 

Malwa Sunny Garden Ekskluzywna kolekcja herbat 72 g (6 x 6 x 2 g)

Składniki
śliwka z aronią: kwiat hibiskusa, owoc aronii (30%), owoc śliwki (8%), owoc bzu
czarnego, aromaty, cynamon, żurawina z aronią: kwiat hibiskusa, owoc aronii (20%),
jabłko, żurawina (11%), owoc porzeczki czerwonej, aromaty, owoc bzu czarnego, korzeń
lukrecji, imbir z pigwą i truskawką: imbir (18%), rooibos, kwiat hibiskusa, owoc jabłka,
owoc pigwy (10%), truskawka (8%), owoc dzikiej róży, aromaty, skóra pomarańczy,
kwas cytrynowy (regulator kwasowości), kwiatostan lipy, cynamon, malina z jagodą i
açai: kwiat hibiskusa, owoc aronii, owoc jabłka, owoc maliny (8%), aromaty, owoc dzikiej
róży, owoc bzu czarnego, liść maliny (3%), jagoda (2%), korzeń lukrecji, koncentrat soku
z owocu açai (0,6%), gruszka z ananasem: owoc gruszki (30%), owoc jabłka, owoc
dzikiej róży, rooibos, korzeń cykorii prażonej, trawa cytrynowa, aromaty, korzeń lukrecji,
kwas cytrynowy (regulator kwasowości), ananas 2%, cynamon, czarna porzeczka z
żurawiną: kwiat hibiskusa, owoc porzeczki czarnej (20%), owoc aronii, owoc bzu
czarnego, aromaty, liść porzeczki czarnej (2%), owoc żurawiny (2%)
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Marka
Malwa

Cechy
6 smaków przyjemności, nowe doznania w świecie smaków

Zawartość opakowania
Śliwka z aronią Herbatka owocowa 6 torebek x 2 g, Żurawina z aronią Herbatka
owocowa 6 torebek x 2 g, Imbir z pigwą i truskawką Herbatka ziołowo-owocowa 6
torebek x 2 g, Malina z jagodą i açai Herbatka owocowa 6 torebek x 2 g, Gruszka z
ananasem Herbatka owocowo-ziołowa 6 torebek x 2 g, Czarna porzeczka z żurawiną
Herbatka owocowa 6 torebek x 2 g

Marka standaryzowana
Marka: Malwa

Podmarka
Podmarka: Sunny Garden

Adres firmy
ul. Dworcowa 30 e 66-433 Lubiszyn

O marce
Sunny Garden To linia herbat pełnych inspiracji natury i spełnionych marzeń. Unikalne
kompozycje smakowe nadają każdej herbatce tajemniczy indywidualny charakter,
tworząc niezapomniany klimat magicznego ogrodu. Herbatki Malwa Sunny Garden to
romantyczna podróż do krainy przyjemności, to oferta dla miłośników nowych smaków.

Pozostałe informacje
Masa netto: 72 g (6 x 6) 36 torebek po 2 g

Dodatkowe informacje
www.naturalneherbatki.pl
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Nazwa firmy
"MALWA" TEA Wojciech Fabisiak

Przygotowanie i stosowanie
Sposób przygotowania: Umieścić torebkę w filiżance, zalać wrzącą wodą (200 ml),
filiżankę przykryć. Aby uzyskać głęboki, wyrazisty smak i aromat herbatki, należy
zaparzać około 8-10 minut.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
72

Jednostka (tekst opisowy)
g

Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
36 torebek

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 21 - Tektura płaska

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Kraj
Kraj pochodzenia: Polska

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

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


 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Rodzaj opakowania
Typ: Pudełko

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 72

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 192
Wymagana szerokość na półce: 242
Wymagana głębokość na półce: 42

Waga
Waga brutto: 236

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 192
Szerokość: 242
Głębokość: 42

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Polska

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. sztuk/sztuki 36

Liczba jednostek
Liczba jednostek: 36

Adres producenta
"MALWA" TEA Wojciech Fabisiak ul. Dworcowa 30 e 66-433 Lubiszyn e-mail:
malwa@go.onet.pl www.malwatea.com
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Adres zwrotny
"MALWA" TEA Wojciech Fabisiak ul. Dworcowa 30 e 66-433 Lubiszyn e-mail:
malwa@go.onet.pl www.malwatea.com

Email kontaktowy
malwa@go.onet.pl

Adres internetowy
www.malwatea.com

Języki na opakowaniu
inne, polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Ekskluzywna kolekcja herbat
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