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Wafel Princessa Longa przekładany kremem kokosowym
oblany białą czekoladą 44 g (28 sztuk)
 

Cena: 33,61 PLN

Opis słownikowy

Producent NESTLE

Opis produktu
 

Wafel Princessa Longa przekładany kremem kokosowym oblany białą czekoladą 44 g (28 sztuk)

 

 

Sk?adnikibia?a czekolada (31,9%) (cukier, t?uszcz kakaowy, pe?ne mleko w proszku, oleje ro?linne(palmowy, shea), serwatka w proszku (z mleka), emulgator (lecytyny))olej palmowym?ka pszennaserwatka w proszku (z mleka)cukierodt?uszczone mleko w proszkumaltodekstrynawiórki kokosowe (2,3%)substancje spulchniaj?ce (w?glany amonu, w?glany sodu)emulgatory (lecytyny, E 476)aromat naturalnysólTekst dotycz?cy alergenówMo?e zawiera? orzechy ziemne, orzechy i soj?.

Warto?ci od?ywcze
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Warto?? energetycznaWarto?? energetyczna

T?uszcz

w tym kwasy t?uszczowe nasycone

W?glowodany

w tym cukry

B?onnik

Bia?ko
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Sól*Referencyjna warto?? spo?ycia dla przeci?tnej osoby doros?ej (8400 kJ/ 2000 kcal).

Opakowanie zawiera 1 porcj?.

Wielko?? porcji powinna by? dostosowana do wieku dziecka.

Obliczona warto?? od?ywcza
 

Warto?? energetyczna (kJ)

Warto?? energetyczna (kcal)

T?uszcz (g)
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w tym kwasy t?uszczowe nasycone (g)

W?glowodany (g)

w tym cukry (g)

B?onnik (g)

Bia?ko (g)

Sól (g)

Spis sk?adników od?ywczych na przodzie opakowaniaNa porcj?1 wafel =

Warto?? energetyczna
1035 kJ248 kcal
12%

W 100 g: 2352 kJ/564 kcalReferencyjna warto?? spo?ycia dla przeci?tnej osoby doros?ej(8400 kJ/ 2000 kcal).     

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

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


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Opis produktu

MarkaPrincessaMarka producentaMarka - NestléMarka standaryzowanaMarka - Princessa

 

Marketing

KontaktNestlé Polska S.A.Adres kontaktowyul. Domaniewska 3202-672 WarszawaOpis produktuPrincessa Longa Kokosowa to delikatny i chrupi?cy wafelek prze?o?ony puszystymkremem kokosowym, oblany delikatna bia?? czekolad?, który po prostu rozp?ywa si? wustach. To idealny wybór na ma?? chwil? przyjemno?ci w ci?gu dnia. Wi?kszy rozmiarwafelka pozwala d?u?ej cieszy? si? wyj?tkowym smakiem. Wafelki Princessa od pocz?tkuswojego istnienia s? produkowane w jednej i tej samej fabryce w Polsce.O marcePrincessa jest pe?na pysznego smaku, który zawsze mo?esz mie? pod r?k?. To pysznywafelek, który chrupie i jednocze?nie rozp?ywa si? w ustach dodaj?c ka?dej chwiliwyj?tkowej przyjemno?ci. Dzi?ki temu jest jednym z wafelków najch?tniej wybieranychprzez polskich konsumentów.O producencieNestlé Jedz smacznie, ?yj zdrowoPozosta?e informacje1 wafel = energia 1035 kJ 248 kcal 12%*W 100 g: 2352 kJ/564 kcal*Referencyjna warto?? spo?ycia dla przeci?tnej osoby doros?ej (8400 kJ/ 2000 kcal).Dodatkowe informacjeDo??cz do nas na Facebookuwww.fb.com/PrincessaPolska

 

Zdrowie i styl ?ycia

Zalecenia dla alergikówMleko - ZawieraOrzechy - Mo?e zawiera?Orzeszki ziemne - Mo?e zawiera?Soja - Mo?e zawiera?Pszenica - Zawiera

 

Przechowywanie i stosowanie
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Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

PrzechowywaniePrzechowywa? w suchym miejscu. Chroni? przed ciep?em.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania44g ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 44
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

42

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - OpakowanieWagaWaga brutto - 44Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 16Szeroko?? - 186G??boko?? - 42Opakowanie logistyczneGTIN - 07613034832207Liczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - Porcje1 Pozosta?y tekst dotycz?cy ilo?ci porcji/u?y?Opakowanie zawiera 1 porcj?. 
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Obs?uga klienta

Adres producentaNestlé Polska S.A.ul. Domaniewska 3202-672 Warszawawww.nestle.pl800 174 902Adres zwrotnyNestlé Polska S.A.ul. Domaniewska 3202-672 Warszawawww.nestle.pl800 174 902Telefon kontaktowy800 174 902Adres internetowywww.nestle.pl

 

Rozszerzone dane

J?zyki na opakowaniuinnepolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - WafelWariant - przek?adany kremem kokosowym oblany bia?? czekolad?
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