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Dr. Jacob's, Chi-Cafe balans, proszek 180 g
 

Cena: 42,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent DR. JACOBS POLAND RADOSŁAW
ARASZKIEWICZ

Opis produktu
 

Chi-Cafe balans jest łagodna dla żołądka i jelit, bogata w substancje balastowe z włókien akacji, naturalne przeciwutleniacze: palona i
zielona kawa, guarana, owoc granatu, żeń-szeń i kakao, bogata w magnez #℣佐⌡⌀渀愀 猀攀爀挀攀Ⰰ 甀欁䈀愀搀 欀漀猀琀渀礀Ⰰ 渀攀爀眀漀眀礀Ⰰ 攀渀攀爀最椁ᤀ⌡⍃倣℣, zawiera wapń,
działa zasadowo. Zdrowy przysmak kawowy "Chi" znaczy energia życia. Zgodnie z tym mottem Chi-Cafe balans sprzyja witalności, służy
koncentracji, korzystnie wpływa na serce, układ nerwowy oraz kostny. Zmniejsza niepożądane działanie kawy i pomaga stworzyć
naturalny balans.

Tajemnica Chi-Cafe balans tkwi w harmonijnej kompozycji zielonej i prażonej rozpuszczalnej kawy, substancji balastowych z włókien
akacji, magnezu, wapna jak również guarany, owoców granatu, żeń-szenia i kakao. Łagodne pobudzenie guaraną Kofeina z normalnej
kawy działa szybko, co może przyczyniać się do szybszego i nieregularnego rytmu serca, podwyższenia ciśnienia oraz „wypłukiwać”
magnez. Kofeina z tropikalnych owoców guarany wydziela się wolno i sprawia, że jej działanie jest łagodniejsze i ma dłuższy efekt.
Bogata w zasady i minerały Magnez jest szczególnie ważny jako naturalny równoważnik kofeiny.Trzy filiżanki Chi-Cafe balans pokrywają
30% jego dziennego zapotrzebowania. Magnez jest ważny dla serca i jego rytmu, jak również równowagi psychicznej i nerwowej. Wraz z
wapnem jest ważny dla kości.

Zwykła kawa prowadzi do utraty wapna – Chi-Cafe balans jest jego źródłem. Jedna filiżanka Chi-Cafe balans ma tyle minerałów
zasadowych co 100 g warzyw #℣佐⌡⌀眀最 眀愀爀琀漁嬀挀椀 倀刀䄀䰀⌡⍃倣℣. Bogata w substancje balastowe W Azji "hara" #℣佐⌡⌀戀爀稀甀挀栀Ⰰ 挀攀渀琀爀甀洀⌡⍃倣℣ uważana jest za
źródło Chi (energii życia). Substancje balastowe są ważne dla zdrowia jelit, dobrego trawienia oraz regularnego wypróżniania.

Trzy filiżanki Chi-Cafe balans zawierają 30% zalecanej dziennej dawki substancji balastowych i zapewniają zdrową równowagę.
Substancje balastowe z włókien akacji są łagodne i wspomagają rozmnażanie probiotycznych bakterii jelitowych. Włókna akacjowe
tworzą w żołądku i jelitach cienką powłokę ochronną zawierającą wartościowe minerały: magnez i wapń. W ten sposób neutralizowane
są szkodliwe kwasy i wspomagana jest równowaga żołądka i jelit. Antyoksydanty z natury Kawa skomponowana z palonych i zielonych
ziaren może wykazywać działanie hamujące starzenie. Ziarna zielone zawierają bardzo dużą dawkę przeciwutleniaczy. Kompozycja taka
pomaga także zredukować nadwagę. Chi-Cafe balans jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy z zielonej kawy, owoców granatu,
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guarany, żeń-szenia i kakao.

Przyrządzanie

do filiżanki wsyp 5g Chi-Cafe balans #℣佐⌡⌀㈀ 䈀礁簀攀挀稀欀椀⌡⍃倣℣ i zalej ok. 100 ml gorącej wody. Dodaj 30 ml mleka lub napoju sojowego z wapniem,
dosłódź do smaku. Dla uzyskania pełnego aromatu wymieszaj spieniaczem. Z Chi-Cafe balans możesz także zrobić frappé lub kawę
mrożoną. Polecamy wypijanie codziennie trzech filiżanek Chi-Cafe balans.

Składniki Chi-Cafe balans

Kawa arabica i robusta – szlachetne odmiany o orientalnym aromacie.
Naturalna kofeina z kawy i guarany daje przyjemne, długotrwałe pobudzenie.
Błonnik z włókna akacji sprzyja florze bakteryjnej i regulacji pracy jelit.

Trzy filiżanki Chi-Cafe balans zapewniają 30% dziennej porcji błonnika.
Żeń-szeń i reishi – chińskie symbole witalności i długowieczności.
Ekstrakt z granatu – od tysięcy lat uchodzi za symbol płodności oraz nieśmiertelności, bogate źródło antyutleniaczy.
Wapń – ważny dla prawidłowego funkcjonowania enzymów trawiennych i utrzymania zdrowych kości i zębów.
Magnez – pomaga zmniejszyć zmęczenie, ważny dla funkcji psychologicznych, pracy nerwów i mięśni.

Składniki

rozpuszczalny błonnik z akacji #℣佐⌡⌀㔀㔀─⌡⍃倣℣, ekstrakt z kawy arabica i robusta #℣佐⌡⌀㈀㘀─⌡⍃倣℣, aromaty naturalne: ekstrakt z guarany #℣佐⌡⌀㐀─⌡⍃倣℣, grzyb reishi,
ekstrakt z żeń-szenia; cytrynian magnezu, ekstrakt z zielonej kawy #℣佐⌡⌀㈀─⌡⍃倣℣, kakao w proszku, regulator kwasowości – mleczan wapnia,
ekstrakt z soku z granatów (1%). Porcja (5 g) zawiera ok. 75 mg kofeiny.

Nie zaleca się spożywania przez dzieci. Nie należy przekraczać spożycia 400 mg kofeiny dziennie ze wszystkich źródeł #℣佐⌡⌀㈀　　 洀最 搀氀愀
kobiet w ciąży i karmiących). Produkt wegański. Nie zawiera glutenu i laktozy.
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