
 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

 

GREEN DETOX AURA HERBALS 75 TABL.
 

Cena: 32,00 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

SUPLEMENT DIETY

Green Detox - tabletki oczyszczające - oczyszcza, odkwasza, odżywia, wspomaga trawienie

Green Detox to unikalna mieszanka 100% naturalnych składników o właściwościach oczyszczających, odkwaszających, odżywiających,
przeciwutleniających oraz wspomagających trawienie, odchudzanie i codzienne funkcjonowanie organizmu.

Regularne stosowanie Green Detox dodaje energii, pomaga przywrócić witalność oraz utrzymać organizm w doskonałej kondycji.
Wysoka zawartość naturalnego błonnika pokarmowego i roślinnych przeciwutleniaczy, pozwala skutecznie oczyścić organizm z toksyn,
wolnych rodników oraz szkodliwych złogów jelitowych.

Green Detox to źródło cennych składników odżywczych szczególnie dla wegan, wegetarian i osób aktywnych fizycznie. Zawiera
niezbędne witaminy i minerały, nienasycone kwasy tłuszczowe i żywe enzymy oraz wysokiej jakości roślinne białko.

Poznaj bogactwo składników Green Detox:

Młody jęczmień to bomba aminokwasowa o wysokiej zawartości błonnika i chlorofilu. Odkwasza i oczyszcza.
Proszek z liści moringi wzmacnia odporność i zawiera dużą ilość przeciwutleniaczy.
Spirulina i Chlorella to niemięsne źródło białka, wielu witamin, m.in. witaminy B12 i chlorofilu oczyszczającego organizm.
Zawarte żelazo wspomaga procesy krwiotwórcze.
Alfalfa (Lucerna) zawiera żywe enzymy oraz alkalizuje organizm.
Sok z młodego jęczmienia uzupełnia dietę w łatwo przyswajalne substancje odżywcze. Zawiera naturalne przeciwutleniacze.
Działa odkwaszająco i oczyszczająco. Dodaje energii.

Nie zawiera konserwantów, glutenu, ani surowców modyfikowanych genetycznie.
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Sposób użycia:
1-2 razy dziennie 3-4 tabletki popić dużą ilością wody lub płynu. Nie przekraczać zalecanej porcji spożycia w ciągu dnia.

Składniki:
proszek z młodego jęczmienia, sproszkowane liście moringi, izomat (substancja wiążąca), spirulina w proszku, proszek z liści lucerny,
chlorella, sproszkowany sok z jęczmienia.

Wartość odżywcza w 10g:
Wartość energetyczna: 57 kj / 13,6 kcal
Tłuszcz: 0,23g (w tym kw. tł. nasycone: 0,04g)
Węglowodany: 0,5g (w tym cukry: 0,23g)
Błonnik: 1,5g
Białko: 1,65g
Sól: 0,04g*
Chlorofil: 50mg
Żelazo: 4mg (40% ZDS)
Witamina B12: 0,0042mg (17% ZDS)

* Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
 Zalecane Dziennie Spożycie

Podmiot odpowiedzialny:
Aura Glob Trade
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot
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