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THIS IS BIO HEMP PROTEIN 100% ORGANIC, 210 G
 

cena: 55,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent this is bio

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

THIS IS BIO HEMP PROTEIN to organiczne, surowe sproszkowane białko z nasion konopi (Cannabis sativa) o koncentracji protein 50%.

Ziarna konopi są wyjątkowo bogate w cenne składniki pokarmowe. Poprzez swój skład mogą uchodzić za jeden z najbardziej
odżywczych i korzystnych dla zdrowia pokarmów. Ziarna konopi są wolne od glutenu, laktozy i innych alergenów. Ziarno konopi jest
wysokiej jakości, łatwo przyswajalnym źródłem białka. Zawiera wszystkie niezbędne dla człowieka aminokwasy, w tym wysokie stężenie 
L-Argininy ważnej dla układu krążenia oraz aminokwasów rozgałęzionych BCAA (40%!). Konopie dostarczają także zdrowych tłuszczy w
optymalnej dla człowieka proporcji kwasów tłuszczowych Omega-6 (LA, GLA) do Omega-3 (ALA, SDA). Ponad to ziarna konopi są
bogatym, naturalnym źródłem witamin: E, B1, B2, B3, B6 i B9; minerałów: wapnia, żelaza, fosforu, magnezu, cynku, miedzi, manganu i
potasu oraz steroli roślinnych: sitosterol, campasterol i stigmasterol. Zawierają także błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, które
korzystanie wpływają na kondycję układu pokarmowego, procesy trawienia i poziom cukru we krwi. Produkt polecany jest osobom
chcącym wzbogacić dietę w składniki odżywcze, aktywnym fizycznie, kobietom w ciąży i dzieciom. Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

This is Bio używa wyłącznie 100% organicznego, surowego, proszku białkowego z nasion konopi (Cannabis sativa). Surowiec jest wolny
GMO i pochodzi z kontrolowanych upraw ekologicznych. Został wyhodowany bez użycia jakichkolwiek pestycydów i innych środków
chemicznych. Dzięki temu masz pewność, że spożywasz produkt najwyższej jakości. Certyfikowane przez GB-ORG-05.

Składniki:
100% organiczne sproszkowane ziarno konopi o koncentracji białka 50% (Cannabis sativa).

Informacja żywieniowa dla 100g produktu:

Wartość energetyczna 351kcal/1469kJ;
Białko 50g;
Węglowodany 4g;
Tłuszcz 11g,
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Błonnik 18g.

Sposób użycia:

Produkt można spożywać zmieszany z dowolnym napojem, jako dodatek do koktajli, potraw i wypieków.

Dawkowanie:

5g-10g (5g to 1 łyżeczka do herbaty).
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