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AMINOBASE 345 G
 

cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 345 g

Producent Dr. Jacob's

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

AMINOBASE jest to suplement diety zastępujący posiłek przeznaczony do kontroli masy ciała, stworzony na bazie amarantusa, białka
roślinnego, błonnika i minerałów zasadowych.

Proszek ten służy do przygotowania posiłków pomagających kontrolować masę ciała.
Jest to pełnowartościowe pożywienie roślinne bogate w białko i błonnik, idealne dla wegetarian i wegan.

WSKAZANIA:

Polecany w celu dobrego odżywienia organizmu u osób:

z osłabionym trawieniem, zaburzonym wchłanianiem

z alergiami pokarmowymi i nietolerancjami

odżywiającymi się nieprawidłowo i narażonymi na niedobory składników

stosujących diety lub posty

odchudzających się

utrzymujących prawidłową masę ciała

Doskonale nadaje się także jako uzupełnienie diety wegan i wegetarian.
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DZIAŁANIE:

pomaga kontrolować masę ciała,
wspiera metabolizm i aktywność jelit,
oczyszcza organizm,
wspomaga spalanie tłuszczu.

ZDROWE ODCHUDZANIE-DWIE FAZY DOJŚCIA DO POŻĄDANEJ WAGI:

1. FAZA OSIĄGNIĘCIA WAGI: 3-6 TYGODNI:

należy zamienić 2 posiłki dziennie na posiłki sporządzone z AminoBase

należy unikać produktów pochodzenia zwierzęcego jak:

mięso
jaja
mleko

konieczne jest uzupełnienie płynów, należy pić 2-3 litry wody lub ziołowej herbaty

2. UTRZYMANIE DOBREJ FORMY: 3-6 TYGODNI:

na stałe należy zastąpić 1 posiłek, najlepiej kolację, AminoBase

Jeżeli chcemy schudnąć 5 kg, powinno się to udać przy zastosowaniu jednej fazy osiągania wagi 3-6 tygodni i następującej po niej fazie
utrwalającej.

Jeżeli planujemy pozbyć się 15 kg, w pierwszej fazie osiągania pożądanej wagi powinno się założyć stratę około 5 kg, po uzyskaniu tego
efektu należy przejść na fazę utrwalającą, a dopiero po niej ponownie powrócić do fazy pierwszej i pozbyć się kolejnych 5 kg.

Stopniowe tracenie nadwagi nie powoduje efektu jo-jo i może na długo przestawić metabolizm na korzystniejszy sposób działania.

STOSOWANIE:

AminoBase można przygotować na wiele sposobów na zimno, na gorąco, jako mus, koktajl lub zupę, np.: z mlekiem sojowym ma smak
lekko ziarnisto-orzechowy.

SPOSÓB UŻYCIA:

jedna porcja jest odpowiednikiem jednego posiłku:

mus: zmiksować 4 miarki (43 g) AminoBase i 200 ml mleka sojowego (mleko czekoladowe i waniliowe zwiększa poziom cukru i
zawartość kalorii w produkcie gotowym do spożycia).

koktajl: zmiksować 4 miarki (43 g) AminoBase, 200 ml mleka sojowego i 200 ml wody.
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SKŁAD:

amarantus dmuchany (41 %), mąka z cieciorki, białko grochu, cytrynian potasu, łuski nasion babki płesznik, cytrynian magnezu, cytrynian
wapnia, kwas askorbinowy (witamina C), glukonian żelaza, cytrynian cynku, niacynamid (witamina B3), glukonian manganu, octan alfa-
tokoferolu (naturalna witamina E), D-pantotenian wapnia, octan retinylu (witamina A), glukonian miedzi, chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), ryboflawina (witamina B2), kwas pteroilmonoglutaminowy (kwas foliowy), chlorek
III chromu, jodek potasu, alfa-filochinon (witamina K), selenian sodu, molibdenian sodu, biotyna, cyjanokobalamina (witamina B12),
cholekalcyferol (witamina D3 z porostów).

Dr. Jacob's Poland
ul. Kasprzaka 7 / U 1,
01-211 Warszawa

Firma Dr. Jacob's Poland jest bezpośrednim przedstawicielem Dr. Jacob's Medical GmbH

Kategoria produktu:

Suplement diety
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