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THIS IS BIO CHLORELLA 100% ORGANIC 230 TABLETEK
 

cena: 85,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent this is bio

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

THIS IS BIO CHLORELLA 100% ORGANIC

Chlorella to mikroskopijna alga słodkowodna zawierająca niezwykle bogate spektrum składników odżywczych. Swoją nazwę zawdzięcza
największej zawartości drogocennego chlorofilu spośród wszystkich znanych gatunków roślin.
Przeważającym składnikiem chlorelli jest pełnowartościowe białko dostarczające aż 19 aminokwasów w tym wszystkich niezbędnych
do budowy i regeneracji komórek. Ponad to w chlorelli znajdziemy także szeroką gamę składników mineralnych i witamin,
antyoksydanty, zdrowe kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6, najwyższe stężenie kwasów DNA i RNA oraz enzymy i polisacharydy.
Unikalnymi składnikami chlorelii są: sporopoleina - zawarta w błonniku chlorelli, dzięki czemu posiada on zdolność wiązania wszelkich
toksyn i ich wydalania z organizmu; chlorofil - wiążący tlen, przeciwdziała niedokrwistości i wpływa na wyrównanie ciśnienia krwi;
chlorellin - naturalny antybiotyk likwidujący patogeny bez szkody dla mikroflory; CGF - czynnik wzrostowy chlorelli, stymulujący odnowę
komórek i mikroflory bakteryjnej, posiada właściwości regenerujące i odmładzające. Regularne spożywanie chlorelii może mieć
znaczący wpływ na poprawę kondycji i funkcjonowania naszego organizmu.

This is Bio używa wyłącznie 100% organicznej chlorelli pochodzącej z tropikalnej wyspy Hajnan znajdującej się w specjalnej strefie
doskonale czystego środowiska. Wyspa Hajnan posiada najlepszej jakości wody powierzchniowe dzięki setkom naturalnych źródeł
karmionych przez największy las tropikalny w Chinach zachowany w nienaruszonej formie. Wszystkie gałęzie przemysłu na wyspie
Hajnan muszą być wolne od zanieczyszczeń i szkody dla środowiska, dlatego masz pewność, że otrzymujesz produkt doskonale czysty.
Certyfikowane przez CN-BIO-604.

STOSOWANIE:

Należy spożywać od 5 do 10 tabletek dziennie.
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SKŁAD:

100% organiczna chlorella

Przeciętna zawartość w 100g produktu:

Wartość energetyczna 450kcal/1884kJ; Białko 59,1g; Węglowodany 17,3g;
Tłuszcz 13,4g; Błonnik 12,1g.
Zawartość feoforbidów <10,2mg (norma maks. 60mg)
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