Mitická Jablko & Materina dúška
Ochutená minerálna voda Mitická s osviežujúcou chuťou
JABLKO & MATERINA DÚŠKA. Obsahuje zdraviu prospešné
minerály a ovocnú šťavu. Je bez umelých farbív a sladidiel.
Neobsahuje fruktózovo-glukózový sirup.

Zloženie:
Prírodná minerálna voda Mitická jemne sýtená, cukor, voda,
jablková šťava z koncentrátu (0,1 %), extrakt z materinej dúšky
(0,1 %), aróma, kyselina: kyselina citrónová, konzervačná látka:
benzoan sodný, oxid uhličitý.

obsahuje zdraviu prospešné minerály vápnik a horčík v priaznivom pomere
a nízky objem sodíka

obsahuje ovocnú šťavu z jablka

Výživové údaje (na 100 ml):
obsahuje len 16 kcal / 100 ml

Energia

68 kJ / 16 kcal

Tuky

0g

Z toho nasýtené mastné kyseliny

0g

Sacharidy

4g

Z toho cukry

3,6 g

Bielkoviny

0g

Soľ

<0,01 g

bez umelých farbív a sladidiel

sladené cukrom

Obsahuje zdraviu prospešné minerály.
Množstvo celkových rozpustených látok 1465 mg.l-1, sýtena CO2 na
max. 3,2 g.l-1 . Minerálna voda získaná zo zdroja MP-1 Trečianske
Mitice.
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Anióny
HCO3SO42ClNO3NO2F-

Mitická Jablko&Materina dúška
je držiteľom slovenského
ocenenia Značka kvality 1.
stupňa.

NOVÁ

mg.l-1
1094
22,8
16,8
4,48
<0,02
0,08

Trvanlivosť:
9 mesiacov od dátumu výroby. Dátum minimálnej trvanlivosti na
produkte garantuje počas celej doby trvanlivosti sviežosť, čistotu,
zdravotnú nezávadnosť a typickú chuť.

FĽAŠA
� štýlová
� pevná
� praktická
zodpovedná
k životnému
prostrediu

recyklovateľná

Názov produktu
Objem v l

Mitická
Jablko&Materina
dúška
1,50

Mitická
Jablko&Materina
dúška
0,50

Druh obalu

PET

PET

EAN kód fľaša

8586007290238

8586007290252

EAN kód kartón

8586007290245

8586007290269

Trvanlivosť v mesiacoch

9

9

Balenie kartón
vrstva na palete/paleta (ks)

6
126/504

12
216/1296

Hmotnosť palety

811 kg

722 kg

Príchute:
Citrón, Jablko & Materina dúška, Malina, Mango & Pomaranč

jedna z
najľahších fliaš
na trhu

podporujeme
iniciatívu
zálohovania

www.miticka.eu

Foto a produktové informácie:

mitickask

miticka_official

Objednávky:
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