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Spirulina biologica 500 mg 180 cps
PRAIRIE NATURALS

Spirulina este o sursă bogată de carotenoizi,
phycocyanin (pigmenți albastri), clorofila (pigment
verde), proteine pe bază de fier și plante.

Spirulina (Spirulina platensis) este una dintre cele mai vechi plante verzi, un super-aliment. Aceasta
microalga unicelulara de apă dulce asigura un conținut impresionant de 60%  proteine! Această
sursă de proteină verde este, de asemenea, o sursă naturală de minerale, inclusiv fier, calciu și
magneziu. Nivelele sale ridicate de B12 și proteine îl fac un aliment perfect dietei vegetarienilor.

Spirulina conține toți aminoacizii esențiali și grăsimile esențiale, împreună cu carbohidrați
complecsi, fibre, o gamă largă de vitamine și minerale, inclusiv antioxidanți, carotenoizi (în special
luteina) și acizi nucleici. Cercetătorii au descoperit că aportul de spirulină reduce colesterolul
sanguin și inflamația. Suplimentarea regulată cu Spirulina elimină, de asemenea, toxinele acumulate
în organism, creând un efect de curățare zilnic și sigur.

Spirulina Bio de la Prairie Naturals se evidentiaza prin:

Certificat de cultura biologica;
100% vegan;
Non GMO;
Ideal pentru integrare pâine;
Controlul rapid al apetitului si luptă contra obezitatii;
Bogata in proteina vegetala și vitamina B12;
Ideala pentru vegetarieni;
Creste energia;
Stimulează curățarea (detoxifierea) internă;
Promovează funcția imună optimă;
Nu are arome, culori, conservanți, îndulcitori sau zaharuri ascunse;
Nu are materiale de umplutură, lianți, excipienți sau agenti de incarcare.

COMPOZITIE
Ingrediente / capsula:

Pulbere de Spirulina (Spirulina platensis), organica    500 mg
Nu contine: organisme modificate genetic.
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Greutatea neta e = 90 g

ADMINISTRARE
Mod de utilizare:cate 4 capsule de 4 ori/zi, la masa sau cum va recomanda specialistul.

Atentionari
Cereti avizul consultantului de specialitate  daca suneti insarcinata sau alaptati, daca aveti o
tulburare metabolica (de ex. fenilcetonurie), o boala autoimuna (scleroza multipla, artrita
reumatoida, lupus) sau luati medicamente imunopresoare sau care determina scaderea continutului
de lipide ori administrati anticoagulante.
Daca se  manifesta o sensibilitate / alergie, incetati utilizarea si consultati specialistul!
A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic!
Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variata si echilibrata si un mod de viata sanatos.


