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Link do produktu: http://www.goldplants.eu/nasiona-microgreens-diablo-swikx59-p-6319.html

nasiona Microgreens Diablo
swikx59
Cena

50,95 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

swikx59

Kolor

mix

Opis produktu
nasiona Microgreens Diablo

Nasiona idealne jako dodatek do śniadania

Microgreens Diablo to nasiona idealne jako dodatek do śniadania to zestaw składający się z 10 rodzajów microgreens o ostrym, pikantnym lub lekko pikantnym smaku. Rośliny te działają oczyszczająco na organizm. Nadadzą charakteru wielu potrawom. W skład zestawu wchodzą: cebula siedmiolatka, jarmuż zielony,
rzeżucha, gorczyca sarepska, jarmuż czerwony Scarlet, kapusta mizuna, nasturcja niska, rukiew wodna, rzodkiew, rzodkiewka czerwona. W skład zestawu wchodzi również pojemnik do uprawy Microgreens. Stworzony został specjalnie do uprawy tych młodych listków o unikalnym smaku. Będzie odpowiedni do wysiewu wszystkich
nasion z tej serii. Pojemnik został wykonany z bardzo trwałego tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Produkt jest wytrzymały, odporny na uszkodzenia mechaniczne i działanie różnych czynników atmosferycznych. Jest wielokrotnego użytku, przez długi czas będzie nam służyć do uprawy. Ma zielony kolor i będzie się dobrze
prezentować na parapecie okiennym.
Zestaw 10 szt. + pojemnik do uprawy.
Termin wysiewu: cały rok.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

Microgreens są roślinami, które zbiera się i spożywa we wczesnej fazie wzrostu, gdy wykształcą liścienie i pierwszą parę liści. Często określa się je jako „superfood”, ponieważ w porównaniu do roślin starszych zawierają znacznie więcej witamin i składników odżywczych. W niektórych przypadkach to różnica jest
kilkukrotna. Oprócz tego microgreens są bardzo zdrowe i smaczne. Stanowią świetny dodatek do kanapek, sałatek oraz wielu dań. Szefowie kuchni często wykorzystują je do dekoracji potraw.
Mikrolistki są zdrowe! Każdy mały liść jest skarbnicą witamin, przeciwutleniaczy i makroelementów, takich jak żelazo i potas, oraz kwas foliowy. Badania pokazują, że ważne substancje odżywcze są czterokrotnie bardziej skoncentrowane w mikrolistkach niż w dojrzałych roślinach. Nie tylko mają na nas korzystny
wpływ, lecz także są gwarancją intensywniejszego smaku.
UPRAWA MICROGREENS: UWAGA! Podłoże w trakcie całej uprawy nie powinno być zbyt wilgotne. 1. Płaski pojemnik wypełnij ziemią, którą następnie wyrównaj i podlej. 2. Wysyp gęsto nasiona na całej powierzchni. 3. Spryskuj wodą dwa razy dziennie i uprawiaj przez ok. 2 tygodnie. 4. Ścinaj rośliny, gdy
wytworzą pierwsze liście.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS

Jesteśmy w czołówce wśród internetowych sprzedawców produktów dla domu i ogrodu.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży ogrodniczej. Cieszymy się zaufaniem naszych klientów dzięki rzetelności świadczonych usług i naszemu profesjonalizmowi.
Produkty, które Państwu proponujemy cechują się wysoką jakością, korzystamy z usług tylko sprawdzonych producentów.

.

Zawsze służymy pomocą, doradzamy oraz zapewniamy miłą i fachową obsługę

Nasiona microgreens
Jeśli marzysz o atrakcyjnym ogrodzie, rabatach wypełnionych kolorowymi kwiatami, grządkach pełnych warzyw i ziół, czy
małym domowym sadzie – zacznij od nasion! Nasz internetowy sklep oferuje olbrzymi wybór wysokiej jakości nasion wielu
gatunków warzyw, drzew, krzewów, kwiatów, ziół, czy traw w przystępnej cenie. W naszej ofercie znajdziesz również jeszcze
rzadko spotykane rośliny, takie jak rodzynek brazylijski, poziomkówka indyjska, fasolnik chiński, czy akebia trójlistkowa. Jeśli
chcesz ozdobić swój balkon, taras, czy patio zajrzyj do działu z nasionami kwiatów doniczkowych, kwiatów na balkon lub
pnączy.
Osoby ceniące ekologię znajdą u nas certyfikowane przez Agro Bio Test nasiona ekologiczne wyprodukowane z roślin
uprawianych bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony, m.in. nasiona sałaty masłowej, buraka
ćwikłowego, marchwi czy szpinaku. A jeśli chcesz sprawić, by Twój ogród ożył, zaproś do niego niezwykłych gości – pszczoły i
motyle. Przywabisz je roślinami miododajnymi, których nasiona znajdziesz w naszym asortymencie, np. nasiona lawendy,
macierzanki, czy szałwi. A rośliny te długo i hojnie będą kwitły wydzielając przyjemną woń.
Chcesz się zdrowo odżywiać? Dobrze wiemy, że kiełki to doskonałe źródło wielu składników odżywczych, witamin i soli
mineralnych istotnie wpływających na nasz organizm, dlatego oferujemy nasiona, które możesz podkiełkować, by cieszyć się
smakowitą przekąską. Nie zastanawiaj się i zapoznaj się z pełną ofertą nasion naszego ogrodniczego sklepu internetowego!
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