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UNICITY MATCHA ENERGY
Art.-nr.
inhoud:

27163 (AT, CH, DE, IR, IT, NL, UK / PCO: DK, PL, HU)
27222 (NO, SE)
30 zakjes van 9 g (270 g)

De voordelen van matcha energy

MATCHA ENERGY
VOEDINGSWAARDE

250 ml

per 100 ml

93 kJ / 22 kcal

37 kJ / 9 kcal

• Bevordert het lichamelijk uithoudingsvermogen
(chi-oka matcha, guarana, yerba mate, cafeïne)

Energie
Eiwitten

0g

0g

• Draagt bij aan een normale stofwisseling die energie levert
(vitamine B-complex)

Koolhydraten
waarvan suiker

5g
2g

2g
0,8 g

• Stimuleert lichaam en geest

Vet waarvan verzadigde vetzuren

0g
0g

0g
0g

• Ondersteunt de natuurlijke vorming van collageen
(vitamine C)

Vezels

1g

0,4 g

0,080 g

0,032 g

• Kan bijdragen aan het verminderen van vermoeidheid en uitputting
(vitamine C)

vitamine B1

1,1 mg(100%*)

0,44 mg (40%*)

vitamine B2

1,5 mg (107%*)

0.6 mg (43%*)

niacine

19 mg (119%*)

7,6 mg (48%*)

vitamine B6

1.6 mg (114%*)

0.6 mg (46%*)

Pantotheenzuur

6 mg (100%*)

2,4 mg (40%*)

vitamine C

40 mg (50%*)

16 mg (20%*)

Wat is Matcha energy?
Matcha energy is een verfrissende drank met granaatappel-bosbessmaak die uw leven meer energie en vitaliteit kan geven. De drank bevat
een combinatie van natuurlijke toevoegingen zoals onze exclusieve,
Japanse Chi-Oka matcha-groene-thee-poeder van ceremoniële kwaliteit,
granaatappels, bosbessen en vitamine C, die samen antioxidanten voor
uw lichaam leveren. Matcha energy bevat een combinatie van kruiden
en vruchten uit de Amazone-delta zoals guarana en yerba mata die
samenwerken zodat u zich weer jong en gesterkt voelt.
De wetenschap van Chi-Oka Matcha
Het hoofdbestanddeel in Matcha energy is onze met de hand geoogste,
getest biologische Chi-Oka-Matcha-groene thee uit Japan. De hele
bladeren van de Chi-Oka Matcha-thee worden gedroogd en vermalen tot
een poeder, zodat u alle voedingsstoffen uit de matcha- plant opneemt zowel de wateroplosbare als de niet in water oplosbare. De hoeveelheid
voedingsstoffen is daardoor tienmaal zo hoog als bij gebruikelijke
groene, zwarte of witte soorten thee. Met de combinatie van Chi-Oka
Matcha, ons vitamine B-complex en L-carnitine ondersteunt Matcha
energy een normale stofwisseling die energie levert. Het product
bevat polyfenolen en catechine uit bosbessen, granaatappels en ChiOka Matcha. Vitamines helpen om uw lichaam te beschermen tegen
oxidatieve schade.

natrium

L-theanine

50 mg

20 mg

vitamine B12

2 mg (80%*)

0.8 mg (32%*)

polyfenolen

175 mg

70 mg

cafeïne

100 mg

40 mg

L-carnitine

500 mg

200 mg

MATCHA
Voedingswaarde

MATCHA ENERGY

MATCHA FOCUS

100 mg

36 mg

50 mg

70 mg

0 mg

100 mg

Yerba Mate



O

Guarana



O

Cafeïne
L-theanine
Fosfatidylcholine
Ingrediënten

Aanbevolen gebruik
Meng elke dag de inhoud van één zakje met 250 ml water.
Let op: Bewaar voedingssupplementen buiten het bereik van jonge kinderen. Dit is geen vervangmiddel voor een evenwichtig, gevarieerd dieet en een gezonde levensstijl.
Gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid. Niet geschikt voor zwangere of zogende vrouwen, kinderen of personen die gevoelig zijn voor cafeïne. Gebruik dit product
niet als de verzegeling niet intact is of ontbreekt.

Ingrediënten

Maltodextrine, Matcha Groene Theepoeder,Inuline, Suiker, Fructose, Smaakstoffen, Zuurteregelaar: Citroenzuur, L-carnitine, Kaliumchloride, Natriumchloride (Zout), Groene
Koffieboonextract, Emulgator: Sojalecithine, Granaatappelextract, Druivenzaadextract, Ascorbinezuur, Groene Thee-extract met L-theanine, Zoetstof: Sucralose, Bosbessenpoeder, Nicotinamide, D-calcium pantotheenzuur, Pyridoxinehydrochloride, Riboflavine, Thiaminehydrochloride, Yerba Mate, Guaranapoeder, Cyanocobalamine.
THis product is registered on the Kölner Liste - www.koelnerliste.com

Meer informatie vindt u online: www.unicity.com

