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THIS IS BIO 4 GREENS 100% ORGANIC
 

cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent this is bio

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

THIS IS BIO 4 GREENS 100% ORGANIC

Jest to mieszanka czterech zielonych “super pokarmów” spiruliny, młodego jęczmienia, chlorelli i młodej pszenicy.
Pokarmy te, każdy z osobna, od dawna stosowane są jako wyjątkowo cenne źródła składników odżywczych.
Dzięki połączeniu tych czterech składników w jednym produkcie otrzymaliśmy istną bombę witaminowo odżywczą.

4 GREENS jest także naturalnym źródłem praktycznie wszystkich niezbędnych dla organizmu witamin i minerałów, wymieniając kolejno
witaminy: A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, E i K; oraz minerały: wapń, miedź, żelazo, magnez, mangan, fosfor, potas i sód.

Ponad to mieszanka jest bogata w karoteinoidy - w tym Beta-karoten, enzymy, zdrowe kwasy tłuszczowe Omega-3 i 6 oraz unikalne
substancje tj. sporopoleina, chlorellin i CGF pochodzące z chlorelli oraz fikocjamina zawarta w spirulinie.

This is Bio używa wyłącznie 100% organicznych składników: spiruliny, młodego jęczmienia, chlorelli i młodej pszenicy, pochodzących z
ekologicnych upraw z wyspy Hajnan (spirulina, chlorella- certyfikowwane przez CN-BIO-604) i z farmy w Canterbury w Nowej Zelandii
(młody jęczmień, młoda pszenica- certyfikowane przez NZ-BIO-002). Dzięki temu masz pewność, że otrzymujesz produkt
pełnowartościowy i doskonale czysty.

Sposób użycia:

Produkt można spożywać zmieszany z sokiem lub jako dodatek do potraw i koktajli, 1/2 - 1 łyżeczki do herbaty.
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Składniki:

100% organiczna spirulina (spirulina platensis)
100% organiczny młody jęczmień (hordeum vulgare)
100% organiczna chlorella (chlorella vulgaris)
100% organiczna młoda pszenica (triticum aestivum)

Przeciętna zawartość w 100g produktu:

Wartość energetyczna 405kcal/1696kJ; Białko 44,33g; Węglowodany 14,28g; - Tłuszcz 7,53g; Błonnik 23,98g.
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