Kombucha Concentrated - gebruiksaanwijzing , v1.1
Inhoud flesje:
100 ml.
Dagelijkse dosering: 1 à 3 x 10 ml (één dopje = 10 ml), dit vermengen met een beetje water of vruchtensap (naar smaak).
Probioticasoort:
Breed spectrum metabiotica (complex van meerdere goede rechtsdraaiende melkzuurbacteriën en gisten
o.b.v. kombucha). Zie ook etiket.
Bevat:
Enzymen en antioxidanten
Houdbaarheid:
Zéér lang, zowel in gesloten als geopende verpakking (zie etiket. Normaliter ruim 5 jaar)
Dit concentraat heeft het kwaliteitslabel van Demeter en Biogarantie en is geproduceerd door de fabrikant Thylbert.
U kunt het als kuur, maar ook permanent gebruiken. De smaak is vrij sterk en zuur, dus u kunt het naar voorkeur en smaak
verdunnen met water of vruchtensap. Dit product is volledig suiker- en alcoholvrij. Daarmee dus ook geschikt voor diabetici. Het is
ook zuivelvrij, dus ook geschikt voor veganisten. Uiteraard kunt u naar smaak suiker, of een suikervervangend product (zoals stevia)
toevoegen. In het product kunnen wat kleinere deeltjes rond dwarrelen. Deze zijn van nature in het concentraat aanwezig, maar
kunnen zo nodig door een fijn zeefje of kaasdoek gefilterd worden.
U kunt het beste het volgende in acht nemen met betrekking tot dit product:
1. Goed schudden voor gebruik en vermijd zon en warmtebronnen
2. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden
3. Na opening gekoeld bewaren ( < 7 graden)
4. Voedingswaarde: zie etiket

Achtergrondinformatie van producent Thylbert
Kombucha Concentrated: Voor inwendig gebruik: 1 eetlepel = 1 dopinhoud = 10ml per portie. Voor gewone gezondheidskuur 1
portie per dag, bij specifieke klachten tot 3 porties per dag. Voor jonge kinderen of kleine huisdieren beginnen met een
koffielepeltje per portie. Kan al gebruikt worden zodra baby's gewend zijn geraakt aan vaste voeding.
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