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SIŁA ROŚLIN BIO 600 G
 

cena: 484,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent P. Jentschura

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Dotychczas dostępne warianty smakowe „aromatyczny” i „owocowy” łączą się w jedną wartościową mieszankę. Nowa Siła Roślin
przekonuje składem: jej najwyższej jakości składniki pochodzą z kontrolowanych upraw ekologicznych. Zachwyca też wyjątkowym
smakiem. Dzięki 100 roślinom wchodzących w jej skład, Siła Roślin jest omnimolekularnym źródłem substancji witalnych.

Składniki preparatu Siła Roślin jest niczym skarbiec pełen najbardziej wartościowych roślin. Dzięki starannie dobranym składnikom
preparat zawiera cenne witaminy, składniki mineralne i wiele innych substancji, których potrzebuje nasz organizm do wypełniania swoich
najrozmaitszych funkcji.

WurzelKraft to granulat spożywczy z pyłkami kwiatów, owocami, ziołami i warzywami. Siła Roślin jest pyszna bez jakichkolwiek
dodatków. Smakuje wybornie także w towarzystwie soku owocowego lub warzywnego, kaszek, musli, musu jabłkowego, oliwy z oliwek i
oleju lnianego, jako składnik dressingu do sałatek czy dodatek do zupy lub dań warzywnych.

Zalety produktu:
• bez glutenu i laktozy
• bez dodatku cukru
• źródło kwasu foliowego i chromu (w ilości 10g = 3 łyżeczki dziennie)
• omnimolekularne (łac. omnes = wszyscy) bogactwo pochodzące z wykwintnej mieszanki 100 starannie dobranych roślin

Składniki:
pyłki kwiatowe* 32,5%, owoce 24,3% (jabłko*, ananas*, mango*, malina, czarna jagoda*, acerola*, pomarańcza*, borówka brusznica*,
jeżyna*, morela*, skórka pomarańczowa*, żurawina*, skórka cytrynowa*), pestki dyni*, łubin*, słodkie migdały*, pestki słonecznika*, zioła
2,8% (korzeń lukrecji*, ziele mniszka pospolitego*, kwiat chmielu pospolitego*, ziele gryki*, korzeń gałgantu chińskiego*, ziele czosnku
niedźwiedziego*, liście pokrzywy*, nasiona babki płesznik*, liście lubczyku*, liście rozmarynu*, tymianek*, hyzop*, liście estragonu*, liście
eukaliptusa*, liście melisy*, ziele skrzypu polnego*, ziele krwawnika*, iście zielonych winogron*, ziele karczocha*, bazylia*, cząber*,
rukiew wodna*, koper*, liście werbeny*, kwiat bzu czarnego*, liście porzeczki*, kwiat lawendy*, liście lipy*, kwiat lipy srebrzystej*, ziele
miodunki*, ziele melisy*, liście pomarańczy*, ziele macierzanki*, ziele pokrzywy*, liście jeżyny*, liście truskawki*, liście maliny*, ziele
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nasturcji*, trawa cytrynowa*, znamiona kukurydzy*, majeranek*, płatki róż*, liście selera*, ziele tysiącznika*, liście trybuli*), gryka*,
proso*, orzechy włoskie*, migdały ziemne*, warzywa 1,6% (burak czerwony*, liście kapusty*, soczewica czerwona*, marchew*, czarna
rzepa*, cukinia*, szparagi*, ciecierzyca pospolita*, fasola*, brokuł*, korzeń chrzanu*, szpinak*, cebula*), przyprawy*, topinambur*,
amarantus*, dzika róża*, pestki granatu*, pistacje*

• składnik pochodzący z upraw ekologicznych/biologicznych DE- ÖKO-064

Sposób użycia:
• zacząć od spożywania 1-2 łyżeczek preparatu dziennie
• w ciągu kilku dni ilość tę można zwiększyć do 3x2 łyżeczki lub więcej
• w ciągu dnia należy wypijać 1 - 1 ½ l niegazowanej wody
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