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THIS IS BIO WHEAT GRASS 100% ORGANIC
 

cena: 95,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent this is bio

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

THIS IS BIO WHEAT GRASS 100% ORGANIC

Młoda pszenica jest ''naładowana'' składnikami odżywczymi i postrzegana jako jeden z najwartościowszych produktów spożywczych,
którego regularne spożywanie może mieć znaczący wpływ na kondycję i odporność naszego organizmu.
Trawa pszeniczna to naturalne źródło witamin, minerałów, enzymów i niezbędnych aminokwasów.
Zawiera także duże ilości chlorofilu, który jako silny antyoksydant wspomaga regenerację i oczyszczanie wątroby oraz krwi, wpływa na
wzmocnienie komórek i wspomaga organizm w neutralizacji wielu toksyn krążących w ustroju.

Młoda pszenica zawiera więcej witaminy C niż pomarańcze i dwa razy tyle witaminy A co marchew.

Inne witaminy jakie znajdziemy w młodej pszenicy to pełen kompleks witamin z grupy B: B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 oraz E i K.
Trawa pszeniczna dostarcza także pełną pulę aminokwasów niezbędnych do budowy i regeneracji komórek, których organizm nie
potrafi sam wytworzyć, dzięki czemu jest doskonałym źródłem białka, szczególnie dla wegan, których dieta często jest uboga w ten
ważny składnik budulcowy.

This is Bio używa wyłącznie 100% organicznej młodej pszenicy pochodzącej z ekologicznej farmy z Canterbury w Nowej Zelandii.
Surowiec zbierany jest gdy roślina jest młoda i w czasie nie przekraczającym 6 godzin jest suszony a następnie mielony i pakowany,
dlatego masz pewność, że otrzymujesz produkt pełnowartościowy i doskonale czysty. Certyfikowane przez NZ-BIO-002.

STOSOWANIE:

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

SKŁAD:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.biomed24.pl


 
FutureMed

Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

 

100% organiczna młoda pszenica (triticum aestivum).

Przeciętna zawartość w 100g produktu:

Wartość energetyczna 284kcal/1189kJ; Białko 24g; Węglowodany 20,3g;
Tłuszcz 3,5g; Błonnik 37,8g.
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