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DR JACOBS AminoBase proszek 345 g
 

Cena: 58,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 g

Postać prosz.

Producent DR. JACOBS POLAND RADOSŁAW
ARASZKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościŚrodek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała.Na bazie amarantusa, białka roślinnego, błonnika i minerałów
zasadowych.345 g netto, 8 porcji (jedna porcja może zastąpić nawet dwa posiłki).produkt wegańskiAminoBase to proszek do
przygotowania posiłków pomagających kontrolować wagę ciała. Porcja posiłku z AminoBase to tylko 211 kcal! Jest bogaty w minerały
zasadowe, co czyni go idealnym do wspomagania diet odchudzających i postów. Jest to pełnowartościowe pożywienie roślinne bogate
w białko i błonnik – idealne dla wegetarian i wegan. Nie zawiera glutenu, składników mleka, substancji słodzących, konserwantów i
aromatów.Unikalna koncepcjaAminoBase to pełnowartościowe pożywienie wegańskie na bazie roślin. Jako kompletny zamiennik
posiłku, AminoBase zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, węglowodany złożone, błonnik, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały.
Połączenie amarantusa i nasion roślin strączkowych zapewnia optymalny skład aminokwasów o wysokiej wartości
biologicznej.AminoBase dla regulacji wagiAby zmniejszyć lub utrzymać wagę można tylko jedną porcją musu lub koktajlu AminoBase (4
miarki, ok. 43g) zastąpić 1-2 posiłki dziennie.Wiele osób chcących uregulować wagę naraża się przy okazji stosowania różnych diet i
postów na niedobory lub nadmiary poszczególnych składników pokarmowych. AminoBase dostarcza tego, czego organizmowi potrzeba
do dobrego funkcjonowania, lecz jednocześnie wspomaga spalanie i oczyszczanie organizmu.Jedna porcja AminoBase przygotowana z
mlekiem sojowym zawiera tylko 211 kalorii. Daje poczucie sytości, wspiera metabolizm i aktywność jelit. Dzięki wysokiej zawartości
błonnikazapewnia normalną objętość stolca. Połączenie amarantusa z cieciorką, białkiem grochu i białkiem sojowym (z dodawanego
mleka sojowego) tworzy optymalny profil aminokwasów i odpowiednią zawartość białka (patrz tabela poniżej).AminoBase - 300g
wystarcza na 7pełnowartościowych posiłków.To obiady na cały tydzień - ok. 8 zł za obiad.Przy bardziej ścisłej diecie jedna
porcjaAminoBase zastępuje dwa posiłki.AminoBase podczas głodówek oczyszczających i postówW zależności od samopoczucia
podczas postu, należy stosować 1 lub 2 porcje AminoBase dziennie. Produkt można mieszać z sokami lub przyrządzić na ciepło, jak
zupę, np. 1 porcja AminoBase (4 miarki, ok. 43g) wymieszana z 200 – 400 ml soku warzywnego.Wiele osób zna wagę i korzyści płynące
z postów lub głodówek oczyszczających. Jednakże często zdarza się, że poszczenie powoduje złe samopoczucie, bóle żołądka,
osłabienie i inne nieprzyjemne efekty. Wiele osób pości na świeżo wyciśniętych sokach owocowych lub warzywnych, co przynosi dobre
efekty (soki takie zawierają dużo substancji działających zasadowo, które chronią przed kwasami wydalanymi podczas postu w dużych
ilościach). Jednakże w naszym raczej chłodnym lub zimnym klimacie, posty takie mogą powodować wychłodzenie
organizmu.Zastosowanie AminoBase może przynieść wszystkie dobre efekty postu lub głodówek, lecz jednocześnie ochronić przed ich
różnymi nieprzyjemnymi efektami.Uwaga: AminoBase spełnia swoją rolę tylko w połączeniu z dietą niskokaloryczną. Należy pamiętać o
piciu odpowiedniej ilości płynów (dziennie 2-3 litry wody lub niesłodzonych, łagodnych herbat). Aktywność fizyczna pomaga osiągnąć i
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utrzymać pożądaną wagę.Należy także pamiętać o urozmaiconej diecie – AminoBase nie powinno być stosowane jako substytut
zróżnicowanej, zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia.Zalecane spożycieJeden produkt, kilka smakówAminoBase można
przygotować na wiele sposobów na zimno, na gorąco, jako mus, koktajl lub zupę, np.: z mlekiem sojowym ma smak lekko ziarnisto-
orzechowy.Sposób użycia: jedna porcja jest odpowiednikiem jednego posiłku:Mus: zmiksować 4 miarki (43 g) AminoBase i 200 ml mleka
sojowego (mleko czekoladowe i waniliowe zwiększa poziom cukru i zawartość kalorii w produkcie gotowym do spożycia).Koktajl:
zmiksować 4 miarki (43 g) AminoBase, 200 ml mleka sojowego i 200 ml wody.Składnikiamarantus dmuchany (50%), mąka z cieciorki,
białko z grochu, cytrynian potasu, babka płesznik, cytrynian magnezu, cytrynian wapnia, kwas askorbinowy (witamina C), glukonian
żelaza, octan alfa-tokoferolu (witamina E), cytrynian cynku, amid kwasu nikotynowego (B3), jodek potasu, glukonian manganu, alfa-
filochinon (witamina K1), D-pantotenian wapnia, molibdenian sodu, glukonian miedzi, octan retinylu (witamina A), witamina B6
chlorowodorek, chlorowodorek witaminy B1, ryboflawina (B2), kwas foliowy, selenian sodu, trójwartościowy chlorek chromu, biotyna,
witamina D2, cyjanokobalamina (B12).Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.ProducentDr. Jacob's Medical GmbH,Platter Str.
92,65232 Taunusstein
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