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Napój energetyzujący Monster Energy Mango Loco
gazowany 500 ml
 

Cena: 4,40 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent COCA COLA

Opis produktu
 

Napój energetyzujący Monster Energy Mango Loco gazowany 500 ml 

 

Sk?adnikiwodasoki owocowe odtworzone z zag?szczonych soków (15%): bia?e winogrono, mango,gujawa, jab?ko, ananas, owoce passiflory, morela, brzoskwinia, pomara?cza, cytrynacukiersyrop glukozowydwutlenek w?glakwas: kwas cytrynowytauryna (0,4%)regulatory kwasowo?ci: cytryniany potasu, cytryniany soduaromatymaltodekstrynasubstancje konserwuj?ce: sorbinian potasu, benzoesan sodukofeina (0,03%)witaminy: niacyna, witamina B6, ryboflawina, witamina B12stabilizatory: guma ksantanowa, alginian sodusubstancja s?odz?ca: sukralozaL-winian L-karnityny (0,004%)chlorek soduinozytol (0,002%)barwnik: karotenyoleje ro?linne: orzech kokosowy, nasiona rzepakuskrobia modyfikowana
Warto?ci od?ywcze
 

Energia
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W?glowodanyw tym cukry

Sól

Zawiera znikome ilo?ci t?uszczu, kwasów t?uszczowych nasyconych, bia?ka

*Referencyjna warto?? spo?ycia dla przeci?tnej osoby doros?ej (8 400 kJ/2 000 kcal)

Witaminy

Ryboflawina

Niacyna
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Witamina B6Witamina B12

**Dzienne referencyjne warto?ci spo?ycia

Obliczona warto?? od?ywcza
 

Warto?? energetyczna (kJ)

Warto?? energetyczna (kcal)

W?glowodany (g)

w tym cukry (g)
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Sól (g)

Ryboflawina (B2) (mg)

Niacyna (B3) (mg)

Witamina B6 (mg)

Witamina B12 (µg)

 

Opis produktu

MarkaMonster EnergyCechyinozytol + witaminy z grupy B + l-karnityn? + tauryn?Marka standaryzowanaMarka - Monster EnergyNazwa produktu uregulowana prawnieGazowany napój energetyczny z tauryn?, kofein?, L-karnityn?, inozytol z dodatkiemwitamin z grupy B. Zawiera cukry i substancj? s?odz?c?.
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Marketing

Nazwa firmyMonster Energy CompanyAdres firmyMonster Energy LimitedSouth Bank HouseBarrow StreetDublin 4IrlandiaOpis produktuKa?dego roku 31 pa?dziernika wieczorem przyjaciele i rodziny ?wi?tuj? w Meksyku "Dia deLos Muertos" - Dzie? Zmar?ych. Nagietki, mistycyzm i wspomnienia w po??czeniu zjedzeniem i napojami maj? sprowadzi? dusze zmar?ych, aby do??czy?y do zabawy.Mango Loco to idealne po??czenie egzotycznych soków, które na pewno zwabi?najbardziej oporne dusze. Szalenie dobry smak z odpowiedni? ilo?ci? magii Monstera ?eby zabawa trwa?a ca?ymidniami…

 

Zdrowie i styl ?ycia

DodatkiSubstancje s?odz?ce - Zawiera

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

PrzechowywaniePrzechowywa? w suchym i ch?odnym miejscu.

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

 

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania500mlWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 500Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówKrajKraj produkcji - UERodzaj opakowaniaTyp - PuszkaOpakowanie logistyczneGTIN - 05060639121717PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w UE 

 

Customer Supplied Pack Data

Wymiary od dostawcy
Wysoko?? na pó?ce (mm)

170

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 530Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 170Szeroko?? - 67G??boko?? - 67

 

Obs?uga klienta
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Adres producentaMonster Energy CompanyMonster Energy LimitedSouth Bank HouseBarrow StreetDublin 4IrlandiaAdres zwrotnyMonster Energy CompanyMonster Energy LimitedSouth Bank HouseBarrow StreetDublin 4Irlandiamonsterenergy.comAdres internetowymonsterenergy.com

 

Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaWysoka zawarto?? kofeiny; nie zaleca si? stosowania u dzieci, kobiet w ci??y i kobietkarmi?cych piersi? oraz osób wra?liwych na kofein? (32 mg/100 ml). Konsumujodpowiedzialnie.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Gazowany napój energetycznyWariant - Mango Loco
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