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Bio-Life Chlorella tabletter 300 stk
0212
Nutra-Lab Europe Inc. (USA);
Grønnalgen chlorella - supermat fra havet. Lagerstatus: 3 stk (best før 28.02.2018)

Akkurat nå: TILBUD på et lite restparti av
dette produktet. Best før 28.02.2018 - men
ikke dårlig etter (kan trygt brukes i opptil 6
måneder etter best før-datoen).
Lagerstatus: kun 3 stk

-----

Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) er en encellet grønnalge. Gjennom fotosyntese danner den
næringsstoffer fra sollyset og næringen som finnes i vannet. Chlorella-algen har eksistert i mer
enn 2,5 milliarder år på grunn av sin unike, ytre cellevegg og dessuten en utrolig evne til å fornye
seg selv (4 nye celler hver 17-20 timer). Selv om chlorella-algen inneholder mye næring, er
ulempen at den er så vanskelig å fordøye på grunn av sin harde, ytre cellevegg.
Bio-Life Chlorella tabletter er laget av chlorella der celleveggene er knust, så næringen blir lett
tilgjengelig for kroppen.
Chlorella-algen inneholder blant annet planteproteiner, betakaroten, folsyre, B12, K-vitamin og
jern.&nbsp;Proteiner bidrar til vedlikehold av muskler og benstruktur. Betakaroten omdannes til Avitamin for vedlikehold av slimhinner, hud, syn og immunforsvar. Vitamin K bidrar til normal
blodkoagulering, samt vedlikehold av benstruktur. Folsyre og B12 bidrar til bloddannelse, normale
psykologiske funksjoner og immunforsvar, samt kan redusere tretthet og utmattelse. Jern brukes i
energistoffskiftet og til dannelse av røde blodceller som transporterer oksygen.
&nbsp;
&nbsp;

Innhold:
Chlorella alge (
Chlorella pyrenoidosa).
Produsert under GMP-standard.
&nbsp;
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&nbsp;

Innhold per døgndose (15 tabletter):
Chlorella alge 3 gram
&nbsp;
&nbsp;

Næringsinnhold per 3 gram:
Energi: 50 kJ / 12 kcal
Fett: 0,19 g
Karbohydrater: 0,4 g
Kostfiber: 0,04 g
Protein: 2 g
Salt (naturlig innhold ? ikke tilsatt): 0,002 g
&nbsp;
Vitamin A (betakaroten): 279 mcg
Vitamin B2: 5 mcg
Vitamin K: 21 mcg
Folsyre: 84 mcg
Jern: 3,6 mg
&nbsp;
&nbsp;

Bruksveiledning:
Anbefalt normal døgndose er 15 tabletter daglig.
Start gjerne med 1 tablett daglig og øk jevnt i løpet av 2 uker opp til anbefalt normal dosering.
Løs mage kan forekomme hvis du starter straks med full dosering.
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Pris:kr 419,00
Din pris kr 299,00
:Du sparer kr 120,00 ( 28.64 % ):
300 tabletter
Nei
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