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Absolute Alkagreens
Art.nr. MT1411

Just nu: 239:Exkl. moms.

Absolute Alkagreens 300 g
Produktfakta & Användning
Absolute AlkaGreens pulver består av bl.a. gräsgroddar som innehåller klorofyll,
fiberrika frukter och grönsaker (VitaVeggie™), bärkomplex (VitaBerry™), örter,
enzymer och prebiotiska fibrer. Innehåller sötningsmedel.
Användning: Blanda 10 gram (1 rågat mått) AlkaGreen-pulver i vatten, juice eller
i en smoothie. Intag: 1–3 gånger dagligen, lämpligast 30 minuter före måltid.
Rekommenderat intag bör inte överskridas. Produkten används inte som
alternativ till en mångsidig och varierad kost. Tänk också på vikten av en
hälsosam livsstil.
●
●
●

Förvaras förseglad på torr och sval plats utom räckhåll för små barn.
Bäst före/Satsnummer: Se förpackningens undersida.
Nettovikt 300 g Produktkod: MT1411

Ingredienser
Korngräs, vetegräs, VitaVeggie™ frukt- och grönsakskomplex (äpple, rödbetor, morot, spenat, broccoli, tomat,
grönkål, kål, persilja, brysselkål, grönpeppar, gurka, selleri, vitlök, ingefära, grön lök, blomkål, sparris), acaciafiber,
matcha, guarbönextrakt, naturlig skogsfruktsarom, gurkmeja, spirulina, chlorella, agaveinulin, moringa, acerola,
ashwaganda, MSM, VitaBerry™ bärkomplex (druva, druvkärnextrakt, vildblåbär, vilt blåbärsextrakt, hallon,
hallonextrakt, tranbär, plommon, körsbär, jordgubbe, kiseldioxid), Digezyme® multi-enzymkomplex (proteas,
amylas, laktas, lipas, cellulas), ingefära, sötningsmedel (steviolglykosider), kiseldioxid.
Matcha innehåller koffein och är inte lämplig för barn och gravida kvinnor.
Klorella och spirulina har ett naturligt innehåll av sulfiter.
Näringsvärde per 100 g
Energi 1236 kJ/295 kcal, Fett 2,8 g (varav mättat fett 0,4 g), Kolhydrater 20,4 g (varav sockerarter 3,1 g), Protein 20
g, Salt 0,2 g, Vitamin B1 0,6 mg (*55%), Vitamin B2 0,7 mg (*50%), Vitamin B5 2,8 mg (*48%), Vitamin B12 11,7 µg
(*468%), Folsyra 507 µg (*253%), Järn 21,6 mg (*154%), Kalium 858 mg (*43%), Vitamin A 5618 µg (*702%),
Vitamin C 68 mg (*85%), Jod 84 µg (*56%), Krom 21,4 µg (*54%), Koffein 200 mg (**),ORAC (µmol TE) 3000 µmol
TE (**)
Näringsvärde per servering (10 g)
Energi 123,6 kJ/29,5 kcal, Fett 0,3 g (varav mättat fett 0,04 g), Kolhydrater 2,0 g (varav sockerarter 0,3 g), Fibrer
4,3, Protein 2 g, Salt 0,02 g, Vitamin B1 0,06 mg (*6%), Vitamin B2 0,07 mg (*5%), Vitamin B5 0,28 mg (*5%),
Vitamin B12 1,2 µg (*47%), Folsyra 50,7 µg (*25%), Järn 2,2 mg (*15%), Kalium 86 mg (*3%), Vitamin A 562 µg
(*70%), Vitamin C 6,8 mg (*9%), Jod 8,4 µg (*6%), Krom 2,1 µg (*5%), Koffein 20 mg (**), Klorofyll 118 mg, ORAC
(µmol TE) 300 µmol TE (**)
* Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal)
**Dagligt referensintag ej fastställt
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Kosttillskott.
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Se denna produkt på vår hemsida: http://green-trade.se/products/view/absolute-alkagreens
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