
Chlorella
Zuivert de darmen van afvalstoffen Super groene voeding

Productbeschrijving

Uiterst geschikt voor sportlui, vegetariërs en bij caloriearme diëten. Chlorella is een eencellige zoetwateralg
die wereldwijd gekend is als één van de meest volledige voedingssupplementen. Chlorella bevat het meest
chlorofyl, de groene kleurstof uit planten. Chlorofyl ondersteunt de darmfunctie en helpt een frisse adem
en een aangename lichaamsgeur ondersteunen. Chlorella is ook rijk aan eiwitten, vitaminen en mineralen.
Het is één van de meest aanbevolen supplementen voor personen die een caloriearm dieet volgen en is
door zijn hoog gehalte aan B-vitaminen, o.a. vitamine B12, een uitstekend supplement voor vegetariërs! 

Ingrediënten

INGREDIENTEN PER TABLET

Chlorella pyrenoïdosa 250.00 mg

NUTRITIONELE INFORMATIE PER 100 g

Proteïnen 60.80 g

Koolhydraten 17.30 g

Vetten 10.50 g

Kalium 989.00 mg

Calcium 345.00 mg

Magnesium 331.00 mg

Ijzer 205.00 mg

Vit. C 38.00 mg

Vit. A (bètacaroteen) 32.10 mg

Vit. B3 26.50 mg

Vit. E 5.90 mg

Vit. B2 4.49 mg

Vit. B6 1.94 mg

Vit. B1 1.56 mg

Vit. B9 1.00 mg

Vit. B12 570.00 µg

100 g Chlorella pyrenoïdosa bevat:

Xanthofyl 302.00 mg

Chlorofyl 26.50 mg
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De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is
deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen
enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.
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Verpakking

500 tabletten

Gebruik

3-5 tabletten 3 x per dag met water of zoals aanbevolen

Voorzorg

Niet te gebruiken bij: geen gevallen gekend.
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