HERBATA ZIOŁOWA
HERBAL TEA

Propozycja dekoracji 
Decoration suggestion
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Made in Germany. Opracowano i wyprodukowano
wyłącznie dla PM-International Group. / Exclusively developed and manufactured for PM-International Group.

PRZYGOTOWANIE: 1 pełną łyżeczkę herbaty ziołowej (2,5 g) zalać
ok. 200 ml wrzącej wody, zaparzać 7 minut, przelać przez sitko o
drobnych oczkach.

Herbata ziołowa z naturalnej mieszanki ziół
Herbal Tea Natural Herbal Blend
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PREPARATION: Pour approx. 200 ml of boiling water over 1 heaped
teaspoon of Herbal Tea (2,5 g), infuse for 7 minutes and pour off
through a fine tea strainer.
UWAGA: Zawsze zalewać wrzącą wodą i zaparzać herbatę 6-8 minut.! Tyllko w
ten sposób uzyskuje się bezpieczny środek spożywczy. Produkt nie jest substytutem
zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia.
IMPORTANT NOTE: for food safety reasons, always use boiling water to steep and
brew the tea for at least 6-8 minutes! Please note that it is important to ensure a varied
and balanced diet and a healthy lifestyle.
Najlepiej spożyć przed i numer partii produkcyjnej
na zgrzewie. / Best before and Lot No.: see seal.
Producent: PM-International AG
An der Hofweide 17 • 67346 Speyer, Germany 
Przedstawiciel: P.M. International Sp. z o.o.
ul. Bukszpanowa 70 • 40-750 Katowice
www.fitline.com
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w / per
w/per Portion*
100 g (1 pełna łyżeczka od herbaty /
1 heaped teaspoon = 2,5 g)
Wartość energetyczna/Energy 1146 kJ / 274 kcal
29 kJ / 7 kcal
1,8 g
<0,1 g
Tłuszcz / Fat
w tym kwasy nasycone
<0,1 g
of which Saturates
0,7 g
0,9 g
Węglowodany / Carbohydrate
37,3 g
21,6 g
0,54 g
w tym cukry / of which Sugars
Błonnik / Fibre
36,4 g
0,91 g
Białko / Protein
9,1 g
0,23 g
Sól / Salt
0,059 g
<0,01 g
* Opakowanie zawiera 40 porcji po 2,5 g / The package contains 40 portions à 2,5 g
PL   SKŁADNIKI: mięta pieprzowa (cięta) (21,4%), kwiat hibiskusa (21,4%),
kawałki jabłka, liście brzozy, skórki owoców cytrusowych, owoc dzikiej róży, korzeń
lukrecji (6%), imbir, liście jeżyny.
EN   INGREDIENTS: Peppermint (chopped) (21,4%), Hibiscus (21,4%), Apple Bits,
Birch Leaves, Citrus Peels, Rose-hip Peels, Liquorice Root (6%), Ginger, Blackberry
Leaves.

Wartość odżywcza
Average Value

