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Merisoare confiate 300 gr RAWLI

Merișoarele confiate RAWLI sunt 100% naturale,
fără gluten și nemodificate genetic. Acestea
reprezintă o sursă extraordinară de fibre și
carbohidrați, fiind de asemenea bogate în
vitamine și minerale.

Merișoarele sunt recunoscute în întreaga lume ca fiind o sursă bogata de vitamine și minerale:

Vitamina C – Acidul ascorbic este esențial pentru sănătatea pielii, mușchilor și oaselor.

Magneziu – Magneziul este esențial atât pentru creștere și metabolism, cât și pentru sistemul
antioxidant al corpului uman.

Vitamina K1 – Filochinona este esențială în ceea ce provește coagularea sângelui.

#1: Sursă de fibre

100g de merișoare confiate pot conține până la 6g de fibră dietetică.

Fibrele alimentare mențin atât eficiența sistemului digestiv, cât și sănătatea inimii.

#2: Bogate în antioxidanți

Merișoarele confiate conțin următorii antioxidanți: antocianină, proantocianidine, flavonoide și acizi
fenolici.

#3: Fără grăsimi

Conform nutriționiștilor din întreaga lume, merișoarele reprezintă o gustare excelentă pentru
persoanele care nu vor sa acumuleze în greutate, acestea fiind lipsite de grăsimi.

Beneficii pentru sănătate
Pe lângă faptul că sunt extrem de delicioase și pot deveni cu ușurință un extraordinar desert vegan,
merișoarele confiate RAWLI vin la pachet cu o mulțime de beneficii pentru sănătate.
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Foarte multe persoane denumesc merișoarele drept „super mâncare”, din motive cât se poate de
întemeiate:

#1: Merișoarele confiate previn infecțiile urinare.

Merișoarele conțin o doza ridicată de proantocianidine, antioxidanți ce previn bacteriile cauzatoare
de infecții ale tractului urinar. Pe scurt, consumul de merișoare previne infecțiile urinare.

#2: Merișoarele confiate scad riscul unor afecțiuni cardiovasculare.

Studiile cercetătorilor americani arată faptul că sucul de merișoare conține compuși polifenolici,
care îmbunătățesc funcția endotelială și reduc riscul unor boli cardiovasculare.

#3: Merișoarele confiate îmbunătățesc sistemul imunitar

O singură porție de merișoare poate conține 22% din cantitatea de vitamina C recomandată pentru o
zi. Așadar, ori de câte ori simțiți că răceala se instalează, puteți consuma cu încredere o porție de
merișoare confiate RAWLI.

#4: Merișoarele confiate îmbunătățesc sănătatea orală

Merișoarele conțin proantocianidine, care opresc bacteriile din a se lipi de dinți și a cauza carii. De
asemenea, se consideră că merișoarele ajută la prevenirea bolilor gingivale.

Totodată, studiile recente arată că merișoarele ajută în prevenția și chiar în inhibarea a 17 tipuri de
cancer.

Încă din antichitate, oamenii au conștientizat beneficiile consumului de merișoare, astfel că acestea
erau utilizate în tratarea bolilor precum guta, infecțiilor parazitare sau chiar cu rol anticoncepțional,
fiind administrate bărbaților care doreau să evite reproducerea.

Mai mult decât atât, se pare că merișoarele ar putea avea efecte benefice și asupra psihicului uman,
fiind capabile de a combate chimicalele care conduc la instalarea depresiei si anxietății – însă
cercetătorii studiază în continuare aceste aspecte înainte de a emite un punct de vedere oficial .

Cum se consuma
Merișoarele confiate RAWLI pot fi consumate ca atare în orice moment al zilei sau pot fi adăugate în
diverse rețete pentru prepararea micului dejun, salatelor sau deserturilor. Iată doar câteva idei:

Merișoare confiate în iaurt

Combinația perfectă dintre un mic dejun sănătos și un desert gustos și rapid.

Cookies cu merișoare

Fursecurile cu merișoare confiate se prepara relativ ușor, la cuptor și pot deveni o gustare crocantă
și sănătoasă, ce se poate consuma între mesele principale ale zilei.

Fulgi de cereale cu merișoare confiate și lapte

Merișoarele confiate se pot adăuga pe lângă fulgii de cereale, oferind mesei un adaos esențial de
vitamine și minerale.

Totuși, datorita gustului acrișor, majoritatea persoanelor care folosesc merișoarele în rețete tind să
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adauge foarte mult zahar.

Acesta, însă, nu este tocmai cel mai sănătos obicei, iar specialiștii recomandă ca, pentru a obține
gustul dulce, să înlocuim zahărul fie cu alte fructe întregi, fie cu miere de albine. Astfel, preparatele
dumneavoastră pe baza de merișoare vor rămâne 100% naturale.

De ce sa alegi produsele RAWLI
Motivele pentru care clienții noștri aleg cu încredere gama de produse RAWLI sunt, cu siguranță,
multe și variate.

Calitate excepțională

Toate produsele RAWLI sunt 100% naturale, vegane, fără gluten și nemodificate genetic .
Ingredientele utilizate în prepararea gamei RAWLI sunt selecționate atent și provin de la
distribuitori și producători locali autorizați.

Încredere și experiență

Cu o experiență de peste 12 ani în domeniul medicinei naturiste și al produselor BIO, avem
încredere că echipa noastră de profesioniști înțelege cerințele și nevoile clienților, oferindu-le
acestora doar produse de cea mai înaltă calitate.

Varietate de produse

În prezent, gama RAWLI conține 25 de produse, iar compania noastră investește constant în
dezvoltare și diversificare pentru a satisface toate nevoile clienților noștri.

Așadar, fie că ați adoptat o dietă vegană, fie că doriți să vă îmbunătățiți stilul de viață, produsele
perfect echilibrate din gama RAWLI pot fi alegerea perfectă pentru întreaga familie.


