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Naturove Spirulina Sproszkowane algi 500g
 

Cena: 38,70 pln

Opis słownikowy

Producent MG12

Opis produktu
 

Naturove Spirulina - Sproszkowane algi to wyrób wytwarzany z alg z gatunku sinic, które zawierają do 70% białka, z tego względu jest to
produkt odpowiedni do spożywania przez wegetarian i wegan chcących uzupełnić swoją dietę w niepochodzące od zwierząt białko.

Spirulina wpływa na przyspieszenie metabolizmu, wspomaga odchudzanie i dodaje energii, dodatkowo dzięki niej można uregulować
poziom cholesterolu, obniżyć ciśnienie krwi i poziomu glukozy.

Sproszkowane algi pomagają pozbyć się z organizmu metali ciężkich, mają działanie odtruwające a według niektórych obniżają ryzyko
wystąpienia udaru mózgu.

Spirulina jest źródłem aminokwasów, przeciwutleniaczy, chlorofilu, bata-karotenu, nienasyconych kwasów tłuszczowych,
mikroelementów (takich jak żelazo, potas, cynk, fosfor i magnez) i witamin A, B1, B2, B3, B6, B7, B9, C i E.

Ze względu na bogactwo składników odżywczych spirulinę można określić mianem superfood.

 

Stosowanie:

Spirulinę można stosować jako składnik do odżywczych i pożywnych koktajli oraz do owsianek i innych posiłków.

Około 1 łyżeczkę spiruliny wystarczy wymieszać z sokiem, wodą lub jogurtem lub zmiksować z owocami lub warzywami do otrzymania
koktajlu.

Działanie suplementu diety można wzmocnić dodając do niej sok z limonki, który pozwala na lepsze uwolnienie cukru z komórek.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Produkt ma specyficzny smak.

Nie zaleca się spożywać więcej niż 2-3 łyżeczki spiruliny na dobę.

 

Jest to produkt wegański i bezglutenowy.

Produkt nie może zastąpić zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia.

Należy go przechować w ciemnym i chłodnym miejscu.

Produkt nie jest wskazany do stosowania przez kobiety karmiące, w ciąży lub osoby z nadwrażliwością na jakikolwiek ze składników.

 

Opakowanie: 500 g
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