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daily produce 24 ®
Artikelnummer:
inhoud:

18513

2x 60 capsules

Dagelijkse hoeveelheid

Rood, geel, groen, blauw…niet alleen is de variatie in kleur van
fruit en groenten enorm, dat geldt ook voor de grote hoeveelheid
voedingsstoffen, vitaminen, mineralen en andere stoffen. Voedingsstoffen in groenten en fruit leveren energie en beschermen
de lichaamscellen tegen beschadigingen van vrije radicalen.
Om er zeker van te zijn dat men voldoende fytonutriënten binnenkrijgt, raadt de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) aan
om dagelijks tenminste 5 verschillende stuks fruit en groente te
eten van hoge kwaliteit.
Fytonutriënten zijn plantaardige microvoedingsstoffen die de
lichaamscellen beschermen en stabiliseren tegen schadelijke milieu-invloeden (bijvoorbeeld; vrije radicalen die ontstaan
door vervuiling van het milieu of stofwisselingsprocessen). Onze
dagelijkse bezigheden maken het bijna onmogelijk voor ons om
de juiste hoeveelheid op een evenwichtige manier in te nemen.

voordelen
Daily Produce 24 ™ Fruit Infusion ™ en Vegetable Infusion ™
helpen de gezondheid op verschillende manieren te verbeteren.
Deze groente en vruchtensap poeders hebben aangetoond het
lichaam te beschermen tegen oxidatieve schade door vrije radicalen.
De ingrediënten in Vegetable Infusion™ and Fruit Infusion™ zijn
afkomstige uit hele stuks fruit en groentes die groeien onder ideale omstandigheden, in rijke bodems, en die worden geoogst
tijdens de piek van hun rijping. Recent onderzoek toont aan anti-oxidanten uit hele stuks voedsel effectiever kunnen zijn dan
alleen de vitamines, mineralen en anti-oxidanten. Beide supplementen zijn verpakt in plantaardige, gelatine-vrije capsules.*
Het fruit en groenten dat gebruikt is in Daily Produce 24™ zijn
niet onderworpen aan enige overbodige verwerking, verwarming or pasteurisatie die de fytonutriënten kunnen beschadigen
en de potentie doen verlagen. Het fruit en de groentes worden
verpulverd op een wijze waardoor alle voedzame bronnen behouden blijven en het vocht is voorzichtig ge-flashdroogd om
de schade aan de voedingsstoffen te minimaliseren. Het resulterende poeder van hoge potentie, wordt zonder bindmiddel of
vulstoffen in capsules gedaan.

Biedt een uitstekende bescherming tegen oxidatieve
stress, gemeten middels de kracht en duur van de Oxygen
Radical Absorbance Capacity.



Geoogst en verwerkt op een wijze om de volwaardige
voedingsvoordelen te maximaliseren en de micronutriënten en
natuurlijke enzymen, te behouden.



Bevat extracten die de diepe, natuurlijke, kleur behouden.
Studies hebben aangetoond dat een robuuste kleur van voedsel een teken zijn van grote activiteit van de voedingsstoffen.*





De beste van 24 verschillende soorten fruit en groenten.

Verkregen dankzij een voorzichtig process op een lage-temperatuur, om zo de belangrijke voedingsstoffen (Flash
Glancing Technology) te behouden – geen pasteurisatie.



daily produce 24® fruit infusion
HOEVEELHEID PER PORTIE

Speciale groentensap
mix

% dagelijkse waarde*

900mg

Dagelijkse waarde niet vastgesteld*

daily produce 24 ® vegetable infusion
HOEVEELHEID PER PORTIE

Speciale groentensap
mix

% dagelijkse waarde*

900mg

Dagelijkse waarde niet vastgesteld*

Aanbevolen gebruik
Neem ‘s ochtends 2 capsules Fruit Infusion met wat water en 2 capsules Vegetable Infusion, met wat water, ‘s avonds. Neem ze altijd tijdens de maaltijd in.

Ingrediënten
Daily Produce 24® Fruit Infusion
Dagelijks Produce Fruitmix (pruimensap poeder, cranberry sap poeder, bosbessensap poeder, aardbeiensap poeder, bramensap poeder, blauwe bosbessensap poeder, kersensap poeder, abrikozensap poeder, papayasap poeder, sinaasappelsap poeder, druivensap poeder, en ananassap poeder),
microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, siliciumdioxide, in een plantaardige capsule.
Daily Produce 24® Vegetable Infusion
Dagelijks Produce Groentenmix (peterseliesap poeder, boerenkoolsap poeder, spinaziesap poeder, tarwegras sap poeder, spruitjessap poeder, aspergesap poeder, broccolisap poeder, bloemkoopsap poeder, bietensap poeder, wortelsap poeder, koolsap poeder en knoflooksap poeder), microkristallijne
cellulose, magnesiumstearaat, siliciumdioxide, in een plantaardige capsule.
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

