eens

ESSENTIAL
GREENS
Żelowa mieszanka zielonych roślin
Numer jedn. GS92672/IT92672
Waga netto 933g (30 x 31,1g)

Synergy
Essential
Greens
zawiera
energetyzujące
glony,
Apporti giornalieri
per dose
consigliata
(1 confezione
da 29,8 g)
Składniki
w Zalecanej Porcji Dziennej (1 opakowanie 29,8 g)
Vitamina iB6/Witamina
B6
warzywa
zioła, a także
chroniony naszym własnym

0.6 mg (43% VNR/RWS)
1.87 g
1.87 g
Euterpe oleracea
Mart. (frutta)
concentrato
fluido/Koncentrat
jagód acai (Euterpe oleracea)
1.25 g
podawania
- matrycy
żelowej.
Wiemy,
że spożywanie
Vaccinium corymbosum L. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum)
1.11 g
wielu
porcji
owoców
i warzywfluido/Koncentrat
dziennie jest
ważne
Rubus
idaeus
L. (frutta) concentrato
malin
(Rubus idaeus)
336 mg
idaeus L. (frutta) polvere/Proszek z malin (Rubus idaeus)
81 mg
dla Rubus
zdrowia,
ale znalezienie czasu potrzebnego na
Vaccinium angustifolium L. (frutta) polvere/Sproszkowany koncentrat borówki wysokiej (Vaccinium angustifolium)
40 mg
macrocarpon
Aiton (frutta) polvere/Proszek
z żurawiny
40 mg
ich Vaccinium
kupowanie,
przygotowanie
i spożywanie
wcale(Vaccinium macrocarpon)
Malus pumila Mill (frutta) estratto/Wyciąg z jabłka (Malus pumila)
30 mg
nie Lycium
jest takie
proste.
Synergy
Essential
Greens
ułatwi(Lycium barbarum)
barbarum
L. (frutta)
estratto/Wyciąg
z kolcowoju
pospolitego
28 mg
Camellia sinensis niedoborów
(L.) Kuntze (foglie)w
estratto
decaffeinato/Bezkofeinowy
wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis) 15 mg
Ci uzupełnianie
Twojej
diecie dzięki
Instrukcja
Vaccinium myrtillus L (frutta) estratto/Wyciąg z borówki czarnej (Vaccinium myrtillus)
12 mg
szerokiej
gamie L.zielonych
warzyw
w granatum)
składniki
Punica granatum
estratto/Wyciąg
z owocubogatych
granatu (Punica
6 mg opakowanie
Spożywać jedno
Olea europaea L. (foglie) estratto/Wyciąg z liści oliwki europejskiej (Olea europaea)
5 mg
odżywcze
i
nasyconych
orzeźwiającym,
cytrynowoEssential Greens
Vitis vinifera L. (semi) estratto/Wyciąg z pestek winogron (Vitis vinifera)
5 mg dziennie.
Vitis vinifera L. (frutta) concentrato fluido/Koncentrat czerwonych winogron (Vitis vinifera)

patentem
zestaw
fitoskładników
w wyjątkowej
Vitis labrusca
L. (frutta)
concentrao fluido/Koncentrat
winorośliformie
lisiej (Vitis labrusca)

Inhaltsstoffeje
Vitamin B6

NRV = Referenzmen
EU-Lebensmittelinfo

miętowym
smakiem.
Te niezwykle skuteczne
VNR/RWS: Assunzioni
di riferimento/Referencyjne
Wartościzwiązki
Spożycia

roślinne dostarczają przeciwutleniaczy i fitoskładników
w jednej, wygodnie opakowanej porcji żelu.
Wykorzystaj moc słońca z Essential Greens!

Dodatkowe informacje
Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione da 31,1 g)

Składniki w Zalecanej Porcji Dziennej (1 opakowanie 31,1 g)

Chlorella vulgaris Beijerinck (tallo) polvere/Chlorella w proszku (Chlorella vulgaris)
220 mg
Spirulina platensis (Gomont) Geitler (tallo) polvere/Spirulina w proszku (Arthrospira platensis)
220 mg
Medicago sativa L. (parti aeree) polvere/Alfalfa w proszku (Medicago sativa)
125 mg
Brassica oleracea L. (parti aeree) polvere/Brokuł w proszku (Brassica oleracea)
125 mg
Spinacia oleracea L. (foglie) polvere/Szpinak w proszku (Spinacia oleracea)
125 mg
Helianthus tuberosus L. (tubero) polvere /Karczoch w proszku (Helianthus tuberosus)
125 mg
Mentha piperita L. (parti aeree) polvere/Mięta pieprzowa w proszku (Mentha x piperita)
55 mg
Mentha spicata L. (parti aeree) polvere/Mięta szpiczasta w proszku (Mentha spicata)
55 mg
Malus pumila Mill (frutto) estratto/Wyciąg z jabłka (Malus pumila)
30 mg
Camellia sinensis (L.) Kuntze (foglie) estratto decaffeinato/Bezkofeinowy wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis) 15 mg
Vitis vinifera L. (semi) estratto/Wyciąg z pestek winogron (Vitis Vinifera)
5 mg
Olea europaea L. (foglie) estratto/Wyciąg z liści oliwki europejskiej (Olea europaea)
5 mg

Apporti giornalieri per dose consigliata (1 confezione da 31,8g)
Składniki w zalecanej dziennej porcji (1 opakowanie 31,8 g)

Inhaltsstof
Chlorella
Spirulina
Alfalfa
Brokkolli
Spinat
Topinambur

Inhaltsstoff

T

