Forever I Bee Products

Forever Bee Honey
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K
 oud geslingerd
O
 ndersteunt een gezonde spijsvertering
L
 evert snel extra energie op
N
 atuurlijk product zonder conserveringsmiddelen, smaak– en kleurstoffen

Forever Bee Honey is een honing die bijen

Bewaaradvies

produceren om hun jongen te voeden. Uit

Bewaar Forever Bee Honey koel, bij kamer-

bloemen wordt de nectar gehaald, waaraan de

temperatuur (niet in de koelkast). Hiermee

bijen enzymen toevoegen. Vervolgens leveren

wordt voorkomen dat de honing gaat gisten,

ze de honing af in de korf. Honing is een goede

donkerder wordt en een sterkere smaak krijgt.

koolhydratenleverancier. Deze bevat een hoog

Bewaar de honing op een donkere plaats,

gehalte aan glucose, fructose en sacharose.

aangezien licht kristallisatie bevordert. Vermijd

In

temperatuurschommelingen om versnelde

honing

zitten

daarnaast

ook

vitaminen,

mineralen, proteïne en aminozuren. Honing is een

kristallisatie te voorkomen.

waardevol natuurproduct voor mensen met een
gevoelige spijsvertering. De suikers in de honing

Advies

zijn licht verteerbaar en kunnen gemakkelijk door

Gebruik het product niet indien de verzegeling

het lichaam worden opgenomen. Hiermee kan

onder de dop verbroken of verwijderd is. Sluit

energie snel op peil worden gebracht. Forever

de verpakking goed af en bewaar het product op

Bee Honey is een natuurlijk, puur product en

een koele, droge plaats. Honing is niet geschikt

bevat geen conserveermiddelen en kunstmatige

voor zuigelingen tot één jaar oud.

smaak- of kleurstoffen.

Ingrediënten
Gebruiksaanwijzing

100% honing.

Forever Bee Honey is een lekkernij op bijvoorbeeld brood, pannenkoeken en in de thee. Verhit
de honing niet boven 40°C. Hierdoor wordt de
kwaliteit van het product aangetast. Na verloop
van tijd kunnen er kristallen in Forever Bee Honey
ontstaan. Verwarm het product in dat geval au
bain marie (tot maximaal 40°C) totdat de honing

Per aanbevolen dagelijkse portie (21 gr)
Hoeveelheid
Energie

70 kcal

Koolhydraten
(17 g suikers)

18 g

ADH*

†

* % ADH= Percentage aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
† ADH is niet vastgesteld

weer vloeibaar is.

Inhoud
500 gr

103

