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Mus Kubuś 100% truskawka jabłko banan 100 g
 

Cena: 2,39 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent TYMBARK

Opis produktu
 

Mus 100% truskawka jabłko banan Kubuś 100 g 

 

Składniki
przeciery z: bananów (30%), jabłek (28%) i truskawek (27%), soki z zagęszczonych
soków z: jabłek (10%) i marchwi (5%)

Wartości odżywcze

w 100 g
energia

tłuszcz

w tym kwasy nasycone
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węglowodany

w tym cukry

błonnik

białko

sól

Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Mus z owoców i marchwi 100% częściowo z soków zagęszczonych. Przecierowy,
pasteryzowany. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Wysoka
zawartość błonnika.

Marka
Kubuś

Cechy
bez dodatku cukru, bez konserwantów, bogactwo błonnika

Marka standaryzowana
Marka: Kubuś

Adres firmy
ul. Strefowa 13 43-100 Tychy
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Opis produktu
To smaczna, pożywna i naturalna przekąska w formie musu z truskawek, jabłek,
bananów i marchwi, 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!

O marce
Kubuś to najczęściej kupowany w Polsce sok na bazie Marchwi Mazurskiej i owoców.
Kubuś Mus to pierwszy owocowy posiłek od Kubusia. Idealnie zastępuje owoc na
drugie śniadanie.

Dodatkowe informacje
Po pierwsze drugie śniadanie

Company Name
MWS Sp. z o.o. Sp. k.

Oświadczenia żywieniowe
Bez dodatku cukru., Zawiera naturalnie występujące cukry., Wysoka zawartość
błonnika.

Informacje dot. stylu życia
Bez dodatku cukru

Dodatki
konserwanty: Nie zawiera

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

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia
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Rozmiar opakowania
100

Jednostka (tekst opisowy)
g

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Kraj
Kraj produkcji: Polska

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie wielokrotnie zamykane

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 100

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 155
Wymagana szerokość na półce: 76
Wymagana głębokość na półce: 27

Waga
Waga brutto: 106

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 155
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Szerokość: 76
Głębokość: 27

Opakowanie logistyczne
GTIN: 05901067499262

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce.

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

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

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

Języki na opakowaniu
polski

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

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