Крем-мед ПОЛУНИЦЯ
Склад: мед натуральний, какао-масло натуральне, полуниця
натуральна.

Крем-мед ПОЛУНИЦЯ – це повністю натуральний продукт високої якості з
приємним смаком і кремоподібною структурою, що має численні корисні
властивості та є чудовою альтернативою виробничим солодощам.
Крем-мед має тривалий термін придатності, не розшаровується, не бродить,
не зацукровується, не твердне.
Мед містить безліч біологічно активних складових, ферменти, фітонциди і природний
цукор. Мідь, молібден, залізо і кобальт – незамінні джерела для кровотворення, а саме
ними багата полуниця; фолієва кислота зміцнює судини і запобігає їх ламкості.
Ягода містить багато кальцію, фтору, вітаміну Е,
що є антиоксидантом й уповільнює процеси
старіння, В-каротином, що забезпечує оновлення
клітин і еластичність шкіри, розгладжує зморшки.
Вітаміну С у полуниці більше, ніж у лимоні. Саме
він сприяє відновленню та оновленню сполучної
тканини та покращує якість внутрішньосуглобової
рідини. Саліцилова кислота, що міститься в
полуниці, має антибактеріальний ефект і навіть
чинить слабку жарознижувальну дію. Крім того,
ягода містить низку непоживних біологічно
активних складових (фенольні сполуки), що чинять
синергетичну дію на організм, зміцнюючи здоров’я
в цілому та попереджаючи розвиток різноманітних
захворювань. Однією з головних переваг фенолів
є спроможність протистояти вільним радикалам.
Це виявляється у нейтралізації руйнівного впливу
активного кисню на клітини. Таким чином, ці
сполуки захищають організм та знижують ризики
розвитку хвороб, що викликані окиснювальним
стресом, – серцево-судинні патології, ожиріння,
діабет II типу, запальні та онкологічні процеси тощо.
Завдяки поєднанню цілющих властивостей меду
та полуниці крем-мед є відмінним джерелом
«швидкої» енергії, сприяє нормалізації теплообміну
та загальному обміну речовин, покращує роботу
сечовидільної та нервової систем, допомагає
нормалізувати тиск, забезпечити живлення
серцевого м’яза, підтримує еластичність судинної
сітки; виводить зайву рідину з організму, покращує
імунітет та омолоджує.
Вживання крем-меду ПОЛУНИЦЯ сприяє покращенню гостроти зору, зміцнює пам’ять та
активізує процеси швидкого реагування.
Крем-мед ПОЛУНИЦЯ – відмінний перекус або доповнення до сніданку, обіду чи
вечері. Ніжна консистенція крем-меду розширює межі його використання: як складова
кондитерських виробів чи вишуканих десертів, додаток до каш, сиру, йогурту, компонент
у приготуванні чаю тощо.
Крем-мед ПОЛУНИЦЯ – це відмінний варіант для подарунка будь-якій віковій категорії.
Ним із задоволенням ласують діти.
Рекомендовано включати до раціону харчування як додаткове джерело біологічно
активних речовин.
Не є лікарським засобом. Не рекомендується людям з чутливістю до компонентів
продукту. Складено на основі експертної думки наукової ради Компанії ФІТАПІСВІТ®.

