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bio reishi
Artikelnummer:
inhoud:

19852

20 zakjes – 21g elk

overzicht

Een geweldig smakende 3-in-1 koffiemix verrijkt met de puurste
vorm van het historische Chinese kruid, Ganoderma lucidum.
Bio reishi koffie geeft je de kick die je nodig hebt om de dag te
beginnen. Dankzij de gezonde voordelen van de Reishi Ganoderma paddenstoel zal dit het hele jaar door het ideale cadeau
voor familie en vrienden zijn!
Ganoderma lucidum/REISHI is een paddenstoel die groeit op
dood hout. Het is één van de natuur oudste houtcomposteerders. Vanwege z’n zeldzaamheid hadden alleen keizers in het
verleden het privilege om de gerespecteerde paddenstoel te gebruiken voor hun gezondheidsproblemen. Vandaar dat het ‘Het
kruid van de keizer’ wordt genoemd.
Ganoderma kan bijdragen in het ontgiffen van de lever, het immuunsysteem versterken om bepaalde vormen van tumors en
allergische reacties te bestrijden, de bloedcirculatie verbeteren
en bijdragen in het genezingsproces.

VOORDELEN
Bioeirshi is een geweldig product dat unicity op de markt
brengt in Azië. Als ontdekker van koffie met Reishi, heeft Bioreishi koffie een onderscheidend aroma en heerlijke smaak die de
favoriet zal blijven van koffie liefhebbers.

bio reishi
HOEVEELHEID PER PORTIE

Totaal aantal calorieën

% dagelijkse waarde*

100

Calorieën van vet

30

Totaal vet

3g

Verzadigd vet

3g

proteïne

0g

totaal carbohydraten

16g

suiker

13g

cholestrol

0.0mg

sodium

25mg

calcium

5.75g

potassium

135mg

 Helpt de focus te verbeteren en mentale alertheid te herstellen.


Verbetert de fysieke kracht en uithouding.

 Verhoogd de stofwisseling waardoor het lichaam meer calorieën verbrandt.


Helpt de lever ontgifting te stimuleren.



Activeert de vetverbranding.



Laag in cafeïne.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Doe een zakje in een kop met 100 ml heet water en roer het om zo van de volledige, zachte smaak en het rijke aroma van Bioreishi koffie te genieten.

INGREDIËNTEN
Koffie, creamer, suiker, Ganoderma extract.
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

