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MIESZANKA WITALNA SIEMIĘ LNIANE ŻURAWINA ZIARNO
KAKAOWCA ZIARNO KONOPI, 300G
 

cena: 14,87 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent aura herbals

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Mieszanka Witalna - zdrowy i smaczny dodatek do płatków, owsianki, musli, sałatek i jogurtów.

Mieszanka Witalna to opracowana przez specjalistów kompozycja Superfoods - pełnowartościowej żywności o bardzo wysokiej
zawartości substancji odżywczych oraz rozpływających się w ustach suszonych owoców.

Mieszanka Witalna dostarcza niezbędnych substancji odżywczych: 

białka,
aminokwasów,
nienasyconych kwasów tłuszczowych,
zdrowych węglowodanów,
witamin i minerałów.

Mieszanka Witalna bezglutenowa porcja zdrowia, sposób na witalność i dobry nastrój. Odpowiednia dla wegan, wegetarian, osób na
diecie odchudzającej oraz aktywnych fizycznie.

Nawet mała porcja Mieszanki Witalnej to ogromna moc wartości odżywczych i szybkie zaspokojenie głodu.

Sposób użycia:
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stosować jako dodatek do płatków, owsianki, musli, jogurtów, mleka, sałatek lub spożyć jako samodzielną przekąskę.

Składniki:

siemię lniane – jedno z najbogatszych źródeł niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3. Zawiera łatwo
przyswajalne białko, błonnik, żelazo, witaminę E i kwas alfa-linolenowy, pomocny w walce z wysokim poziomem złego
cholesterolu;

suszona żurawina – naturalnie słodkie i pyszne owoce żurawiny wielkoowocowej to bogate źródło witaminy C;

kruszone ziarno kakaowca – surowe (RAW), kruszone ziarno o wytrawnym, przyjemnym, kakaowym smaku. Źródło energii,
magnezu i przeciwutleniaczy;

łuskane ziarno konopi – miękkie ziarenka o lekko orzechowym smaku. Źródło białka i nienasyconych kwasów tłuszczowych
Omega-3 oraz Omega-9.

Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Nie zawiera konserwantów, glutenu ani surowców modyfikowanych genetycznie (GMO).

Promocja rabatowa

Podmiot odpowiedzialny: 

Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2,
81-754 Sopot

Dodatkowe informacje: 

Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie. 
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