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Power shake proteic de canepa si
cacao eco 300 gr CANAH

POWER SHAKE PROTEIC DE CÂNEPĂ ECO este un
mix de pudre (pudră proteică de cânepă, cacao
crudă, lucuma, mesquite, vanilie de bourbon și zahăr
de cocos) pentru un plus de PUTERE.

Un produs NUTRITIV (proteine, antioxidanți,
vitamine și minerale), VEGAN, procesat la rece, care
se prepară INSTANT.
Beneficii

    Bogat în proteine (21g), ce contribuie la
menţinerea și la creșterea masei musculare.
    Bogat în minerale (Mg, Fe, Zn)
    Bogat în vitamine complex B (1,2,3,6,9)
        Magneziul, Fierul și Vitaminele B (2,3,6,9) contribuie la reducerea oboselii și a extenuării.
        Vitaminele B (1,2,3,6) contribuie la metabolismul energetic normal.
        Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular
        Magneziul și Zinc contribuie la echilibrul electrolitic și la sinteza normală a proteinelor
    Fără gluten, Fără zahăr adăugat
    O porţie de 30g oferă 6,3g proteină, 2,4g fibre,1,6mg Zinc, 117mg Magneziu, 2,3mg Fier şi 12g
carbohidraţi.

certificat ecologic    
100% fara conservanti    
fara-OMG    
vegetarian    

    Descriere
    Mod de consum
    Valori nutriționale

POWER SHAKE PROTEIC DE CÂNEPĂ, o combinație creativă de ingrediente naturale, neprocesate
termic, pentru un plus de energie.

Pudra proteică de cânepă este în mod natural bogată în proteină completă (include cei 8 aminoacizi
esențiali), fibre, vitamine și minerale, este non- alergică şi nu conţine fitoestrogeni. Bogată în
antioxidanți, pudra de cacao crudă abundă și de Fe, Mg și Ca, având un gust intens amărui specific
ciocolatei negre. Pudra de lucuma, supranumită și Aurul Incașilor, conține beta-caroteni, vitamine
din complexul B, minerale (Fe, P, Ca) și fibre. Mesquite este o pulbere aromatica, originară din Peru,
cu o aroma puternică, bogată în Ca, Mg, K, Zn, fibre și proteine. Vanilia de Bourbon nu doar adaugă
o aromă placută, ci și vitamine din complexul B (1,3) și minerale (Mg, Fe, Zn). Zahărul de cocos este
nutritiv, fiind bogat în vitamine din complexul B (1,2,9) şi minerale (P, K, Mg) și are un indice
glicemic scăzut.

http://www.remediu.ro


Combinaţia echilibrată dintre proteine, fibre, vitamine şi minerale face produsul o alegere perfectă
pentru dietele vegane, vegetariene şi pentru cei care practică activităţi sportive.

Ingrediente: Pudră din semințe de cânepă* (34%), chipsuri de banane*, cacao nibs* (12%), pudră de
cacao* (12%), pudră de mesquite*, pudră de lucuma*, vanilie de bourbon*, guma xantan. * provenite
din agricultură ecologică
 


