
Produkt polski

Wartość odżywcza w 100 ml produktu

Energia: 249kJ/ 60 kcal

Tłuszcz 3,2 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone  2,0 g

Węglowodany 4,7 g

w  tym cukry 4,7 g

Białko 3,0 g

Sól 0,1 g

Zawartość soli wynika z naturalnie występującego sodu.

Mleko zawartość tłuszczu 3,2%

Mleko spożywcze pasteryzowane 
w wysokiej temperaturze.
Należy  spożyć do: data i nr partii na górze opakowania.
Przechowywać w temperaturze od +1 do + 8°C.
Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godziny

Wyprodukowano przez:   
Turvita Sp. z o.o. 
Turna 46, 07-120 Korytnica

PL
14331603 

WE

Objętość netto:

750 ml 

Mleko
3,2%

750 ml

Jesteśmy małą, rodzinną firmą 
zlokalizowaną w obszarze Natura 2000 - Dolina Liwca. 
Mleko otrzymujemy od krów karmionych naturalnymi, 

ekologicznymi paszami wyprodukowanymi w gospodarstwie 
objętym kontrolą przez podmiot certyfikujący Ekogwarancja PTRE Sp. z.o.o.

Nasze produkty zawierają tylko naturalny tłuszcz mleczny. 

Jesteśmy firmą wolną od plastiku. 
Stosuj zasadę 3R (reduce, reuse, recycle).

5 903824 502833



Produkt polski

Wartość odżywcza w 100 ml produktu

Energia: 249kJ/ 60 kcal

Tłuszcz 3,2 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone  2,0 g

Węglowodany 4,7 g

w  tym cukry 4,7 g

Białko 3,0 g

Sól 0,1 g

Zawartość soli wynika z naturalnie występującego sodu.

Mleko zawartość tłuszczu 2%

Mleko spożywcze pasteryzowane 
w wysokiej temperaturze.
Należy  spożyć do: data i nr partii na górze opakowania.
Przechowywać w temperaturze od +1 do + 8°C.
Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godziny

Wyprodukowano przez:   
Turvita Sp. z o.o. 
Turna 46, 07-120 Korytnica

PL
14331603 

WE

Objętość netto:

750 ml 

Mleko
2%

750 ml

Jesteśmy małą, rodzinną firmą 
zlokalizowaną w obszarze Natura 2000 - Dolina Liwca. 
Mleko otrzymujemy od krów karmionych naturalnymi, 

ekologicznymi paszami wyprodukowanymi w gospodarstwie 
objętym kontrolą przez podmiot certyfikujący Ekogwarancja PTRE Sp. z.o.o.

Nasze produkty zawierają tylko naturalny tłuszcz mleczny. 

Jesteśmy firmą wolną od plastiku. 
Stosuj zasadę 3R (reduce, reuse, recycle).
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