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Aura Herbals Green Detox - kompozycja superfoods 90 g
 

Cena: 19,71 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 g

Postać Proszki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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

Wartość odżywcza w Zalecanej Dziennej Porcji (8 g)

Wartość energetyczna: 44,46 kj/10,6 kcal
Tłuszcz: 0,18 g, w tym:

Kwasy tłuszczowe nasycone: 0,031 g
Węglowodany: 0,39 g, w tym:

Cukry: 0,18 g
Błonnik: 1,17 g
Białko: 1,29 g
Sól: 0,031 g
Chlorofil: 39 mg
Żelazo: 2,1 mg (15 % RWS).

RWS: Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto
90 g

Charakterystyka

Spirulina i chlorella: to niemięsne źródło białka. Zawarte żelazo wspomaga procesy krwiotwórcze.
Alfalfa (lucerna): zawiera żywe enzymy.
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Sok z młodego jęczmienia: przyczynia się do uzupełnienia diety w łatwo przyswajalne substancje odżywcze, zawiera naturalne
przeciwutleniacze.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dwie płaskie łyżeczki (ok. 8 g) wymieszać z wodą, sokiem lub jogurtem. Można stosować jako dodatek do musli, owsianki i sałatek.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
AURA HERBALS Jarosław Paul
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot, POLAND

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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