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AURA HERBALS GREEN DETOX tabletki oczyszczające 100 g
(72 tabletki)
 

Cena: 22,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka 6 g

Opakowanie 100 g

Postać tabl.

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAURA HERBALS GREEN DETOX tabletki oczyszczające 100 g (75 tabletek)Green Detox w tabletkach - kompozycja
Superfoods - Spirulina, Chlorella, Młody Jęczmień, Moringa, LucernaGreen Detox to unikalna kompozycja nieprzetworzonej żywności
pochodzenia naturalnego. 100% naturalnych bioaktywnych składników uzupełniających codzienną dietę.Młody jęczmień: to bomba
aminokwasowa o wysokiej zawartości błonnika.Spirulina i chlorella: to niemięsne źródło białka. Zawarte żelazo wspomaga procesy
krwiotwórcze.Alfalfa (lucerna): zawiera żywe enzymy.Sok z młodego jęczmienia: uzupełnia dietę w łatwo przyswajalne substancje
odżywcze, zawiera naturalne przeciwutleniacze.Zalecane spożycie2 razy dziennie 3 tabletki popić dużą ilością wody lub płynu.Nie
przekraczać zalecanej porcji spożycia w ciągu dnia.WażneSuplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest zrównoważony sposób żywnienia i zdrowy tryb życia.PrzechowywaniePrzechowuj w suchym i
chłodnym miejscu.Suplement diety przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.SkładnikiProszek z młodego jęczmienia,
sproszkowane liście moringi, substancja wypełniająca: izomalt, spirulina w proszku, proszek z liści lucerny, chlorella, sproszkowany sok z
jęczmienia.Warto?? od?ywcza 

 

 w zalecanej dziennej porcji (6 tabletek) w 100g produktu
Warto?? energetyczna 44,46 kJ / 10,6 kcal 555,75 kJ / 132,5 kcal
T?uszcz 0,18 g 2,25 g
   w tym kw. t?. nasycone 0,031 g 0,39 g
W?glowodany 0,39 g 4,88 g
   w tym cukry 0,18 g 2,25 g
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B?onnik (pochodz?cy z m?odego
j?czmienia)

1,17 g 14,63 g

Bia?ko 1,29 g 16,13 g
Sól 0,031 g* 0,39 g
*Zawarto?? soli wynika wy??cznie z
obecno?ci naturalnie wyst?puj?cego sodu.

 

Sk?adniki aktywne 

 

 w zalecanej dziennej porcji (6 tabletek)  
M?ody j?czmie? 1850 mg  
Moringa 1550 mg  
Spirulina 930 mg  
Chlorella 620 mg  
Lucerna 620 mg  
?elazo 2,1 mg (15% RWS**)  
Chlorofil 39 mg  
**RWS – Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

ProducentAura Herbals Jarosław Paul /ul. 23 Marca 77/3, 81-820 Sopot
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