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NOBLE HEALTH Koktajl wspomagający redukcję masy ciała
Paulina Sykut-Jeżyna 150 g
 

Cena: 34,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 g

Postać prosz.

Producent NOBLE HEALTH SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościNOBLE HEALTH Koktajl wspomagający redukcję masy ciała Paulina Sykut-Jeżyna 200 g25,15 kcal w porcjiKoktajl
wspomagający redukcję masy ciała powstał dla każdego, kto chce dbać o dobrą sylwetkę w jak najprzyjemniejszy sposób. Koktajl ma
pyszny porzeczkowy smak.Działanie koktajlu jest zasługą obecności w składzie owocu gorzkiej pomarańczy.Oprócz tego znajduje się
tutaj wysoka zawartość błonnika pokarmowego.Nasz koktajl można przyrządzić nawet w 15 sekund, wystarczy tylko woda, więc tak
naprawdę można delektować się nim praktycznie w każdych warunkach.Owoc gorzkiej pomarańczy wspiera utrzymanie prawidłowej
masy ciała, metabolizm węglowodanów i tłuszczów.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.Składnikibłonnik
jabłkowy, błonnik porzeczkowy, błonnik aroniowy, maltodekstryna, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, koncentrat z buraka
czerwonego, ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium), aromat czarnej porzeczki, aromat waniliowy, substancja
zagęszczająca – guma ksantynowa, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, substancja słodząca –
sukraloza.ProducentNoble Health Sp. z o.o.ul. Warszawska 62, Wielogóra26-660 Jedlińsk
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