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NOBLE HEALTH Koktajl malinowy oczyszczający Paulina
Sykut-Jeżyna 150g
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 g

Postać prosz.

Producent NOBLE HEALTH SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościNOBLE HEALTH Koktajl malinowy oczyszczający Paulina Sykut-Jeżyna 200g26,47 kcal w porcjiCoraz częściej dopadają Cię
bóle głowy, przemęczenie lub po prostu mieszkasz w dużym mieście lub tam gdzie problemem jest smog?Zadbaj o oczyszczanie
swojego organizmu! Nasz koktajl oczyszczający kryje w sobie wysoką zawartość błonnika pokarmowego, a także pokrzywę i korzeń
mniszka lekarskiego.Taki koktajl można przyrządzić nawet w 15 sekund, wystarczy do tego trochę wody.Korzeń mniszka lekarskiego
wspomaga proces detoksykacji organizmu oraz funkcje trawienne.Pokrzywa zwyczajna wspomaga funkcje wydalnicze nerek.Także dla
wegan i osób nietolerujących laktozy!OPINIA EKSPERTA„Jestem wielką fanką zdrowych koktajli. Od dawna marzyłam o stworzeniu
takich koktajli, które sama chciałabym stosować codziennie – smacznych i przede wszystkim zdrowych! Wiedziałam, że eksperci Noble
Health – firmy, z którą współpracuję od lat – pomogą mi opracować receptury i podsuną odpowiednie rozwiązania. Wspólnymi siłami
stworzyliśmy 4 koktajle, z których jestem naprawdę dumna: oczyszczający, wspomagający redukcję wagi i 2 koktajle niskokaloryczne.
Jestem pewna, że staną się one częścią Twojego zdrowego trybu życia. Mi towarzyszą każdego dnia!Są dla mnie, obok ćwiczeń i
odpowiedniej diety, podstawą mojego dobrego samopoczucia. Koktajle mogę przygotować w kilka chwil i cieszyć się ich smakiem
wszędzie tam, gdzie tego potrzebuję. Dzięki nim każdy dzień wykorzystuję w 100%! :)”Paulina Sykut-Jeżyna, prezenterka TVZalecane
spożyciePrzygotowanie:Oryginalny przepiswlej 3/4 szklanki wody (150 ml)wsyp do niej 2 czubate łyżeczki koktajlu (10 g)Wymieszaj i
gotowe!Przepis, który podpowie Ci Twoja fantazja!Zamiast wody możesz użyć mleka, wody kokosowej, napoju roślinnego lub
czegokolwiek chcesz! Możesz też do koktajlu wsypać ulubione owoce oraz dodatki, zblendować i cieszyć się autorskim
miksem!WażneWszystkie części opakowania nadają się do recyklingu.SkładnikiSkład preparatu to: błonnik jabłkowy, błonnik
porzeczkowy, błonnik aroniowy, substancja wypełniająca - maltodekstryna, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, barwnik –
koncentrat z buraka, ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus Aurantium), aromat czarnej porzeczki, aromat waniliowy,
substancja zagęszczająca – guma ksantynowa, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, substancja słodząca – sukraloza
(0,25%).Składniki aktywne produktu Koktajl malinowy oczyszczający:Zawartość w 10 g Zawartość w 100 gNazwa składowejWartości
odżywcze na dawkę jednostkową 10 gWartości odżywcze na 100 g produktuWartość energetyczn 26,47 kcal/110,80 KJ 264,65 kcal/1
108,04KJTłuszcze 0,325 g 3,25 gWęglowodany 2,408 g 24,08 gBiałko 0,575 g 5,75 gBłonnik 4,570 g45,70Sód 0,000085 g 0,00085
gKwasy organiczne 0,5 g 5,0 gBłonnik jabłkowy 2,26 g 22,6 gBłonnik porzeczkowy 2,25 g 22,5 gBłonnik aroniowy 2 g 20 gEkstrakt z
korzenia mniszka lekarskiego 0,1 g 1 gEkstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej ,0,1 g 1 gProducentNoble Health Sp. z o.o.ul. Warszawska
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