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Super green
Artikel-nr 25605 (AT, DE, IR, SE, UK / PCO only: DK, HU, NO, PL)
25746 (NL / PCO only: IT)
inhoud:

92g poeder (30 porties)

Voel het evenwicht van nature
Super green is een product dat licht geconcentreerd chlorofyl, in de
vorm van chlorofylline van alfalfa, en niacine, in de vorm van niacinamide, bevat. Niacine, of vitamine B3, is een wateroplosbare vitamine.
Goede bronnen van niacine in ons dieet zijn: gist, vlees, gevogelte,
rode vis (bijv. zalm en tonijn), peulvruchten, groene bladgroenten en
zaden.

Niacine draagt bij tot:

Veel gestelde vragen

 Het verminderen van moeheid en vermoeidheid
 Het normale vrijmaken van energie voor gebruik in het lichaam
 Normaal functioneren van het zenuwstelsel
 Normaal psychologisch functioneren
 Het in stand houden van normale slijmvliezen
 Het in stand houden van normale huid

V: Hoe veel moet ik innemen??
A: Eén portie (dosis te vinden op de fles) per dag is de aanbevolen hoeveelheid.
V: Wanneermoetik Super GreenTM gebruiken?

Chlorofyl is het levensbloed van planten. Het is essentieel omdat
het zonlicht kan omzetten in energie. Super GreenTM bevat
geconcentreerd chlorofyl dat:

A: Super Green wordthetbestingenomen vóór de maaltijd.

 Gezonde en evenwichtige zuur-base verhoudingen bevordert
 Gezonde zuiverende functies ondersteunt
Zuren en basen zijn natuurlijke producten van ons
spijsverteringsstelsel. Complexe systemen in het lichaam helpen om
de verhouding tussen zuren en basen in evenwicht te houden en om
een gezonde pH- waarde in stand te houden. Hoewel zowel zuren
als basen belangrijke bouwstoffen voor het lichaam bevatten, kunnen
overmatige zuren een ongezonde onbalans creëren met als gevolg een
onregelmatige spijsvertering, een trager metabolisme, een bleke en
doffe huid, futloosheid en vermoeidheid.

super green
Eén portie staat gelijk aan 12 kcal (51kJ) en bevat 1,8g
koolhydraten (=0,15 BE) indien bereid met water.
Super green is veilig voor atleten: de proefreeks door een
gerenommeerd instituut heeft aangetoond dat Super
GreenTM geen voor doping relevante stoffen bevat.

V: Mogen kinderen Super green drinken?
A: Ja, kinderen mogen één portie Super green per dag drinken.

Zuur vormende voeding:

Base vormende voeding:

Zuren worden in de regel geproduceerd door voeding rijk aan
eiwitten, witmeel producten, fast
food, alcohol en suiker. Voorbeelden van zuur vormende voedingsmiddelen zijn: vlees, worst,
vis, schelpdieren, melkproducten,
eieren en peulvruchten, mosterd,
azijn, koffie, dranken en voedingsmiddelen die schuimen of suiker bevatten.

De meeste groenten, behalve
ar- tisjokken en spruitjes worden
in hetlichaamverwerkttotbasen.
Een aantal voorbeelden van base
vormende voedingsmiddelen zijn:
fruit,wortelgroenten (zoals selderij,
rode biet, wortelen en mierikswortel),
bladgroenten, aardappelen,
champignons, au- gurken,
prei, rabarber, koud ge- perste
plantaardige olies, aman- delen en
gedroogd fruit.

Voorbereiding en aanbevolen gebruik
Meng één lepel met ongeveer 200ml-500ml niet-bruisend water in een schudbeker. Goed schudden en opdrinken. Eén tot drie keer per dag nemen. Bij het product zit een
lepel, die overeenkomt met ongeveer één theelepel.

Ingrediënten

Maltodextrine, chlorofylin, niacinamide
THis product is registered on the Kölner Liste - www.koelnerliste.com

Meer informatie op onze website :: www.unicity.com

