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Dr. Jacob's, Chi-Cafe Classic, proszek 400 g
 

Cena: 85,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent DR. JACOBS POLAND RADOSŁAW
ARASZKIEWICZ

Opis produktu
 

Każda filiżanka dostarcza 4g łagodnych substancji balastowych oraz probiotycznych, które są pokarmem dla dobrej flory jelitowej oraz
podnoszą witalność organizmu i działają regulująco. Szczególnym składnikiem Chi-Cafe jest rozpuszczalne włókno akacji, które jest
naturalną, neutralną w smaku i dobrze tolerowaną substancją balastową. Każda porcja Chi-Cafe #℣佐⌡⌀㘀 最⌡⍃倣℣ zawiera aż 4 g tego
probiotycznego błonnika. Dodatek wyciągów z japońskiego grzybka reshi, żeńszenia i guarany nadają Chi-Cafe szczególny smak oraz
aromat oraz sprzyjają witalności.

Każda porcja Chi-Cafe zawiera

błonnik rozpuszczalny z włókien akacji (72%)
– substancja balastowa,
wysokiej jakości kawy rozpuszczalne arabika (16%) i robusta (4%),
ekstrakt z guarany (owoc z Amazonii) pobudza i ułatwia koncentrację,
ekstrakty z cenionych w Azji grzybka reishi oraz żeńszenia działają witalizująco.

Kawa arabica znana jest ze swego niedoścignionego aromatu i wysokiej jakości. Guarana jest bardzo ceniona przez ludy Amazonii.
Nasiona tej rośliny mają właściwości polepszające pamięć oraz koncentrację, usuwają zmęczenie psychiczne i fizyczne. Grzybek reshi
#℣佐⌡⌀䜀愀渀漀搀攀爀洀愀 氀甀挀椀搀甀洀⌡⍃倣℣ w Chinach zwany jest Ling chi, co oznacza „grzyb nieśmiertelności”. W medycynie chińskiej jest ceniony jako
ważny środek witalizujący i wzmacniający. Żeń-szeń uważany jest w Azji za eliksir życia. W dawnych czasach bywał droższy niż złoto.

Sposób użycia

2 płaskie łyżeczki do herbaty #℣佐⌡⌀㘀 最⌡⍃倣℣ wsypać do filiżanki, zalać gorącą lecz nie wrzącą wodą #℣佐⌡⌀漀欀⸀ 㜀　뀀䌀⌡⍃倣℣. Wedle uznania dodać mleka i cukru.
Wchłania się wolno i działa ok. 2 godz. Dla polepszenia przemiany materii i pracy jelit, proponujemy po każdej Chi-cafe wypić jeszcze
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szklankę wody mineralnej.

Składniki

kawa arabica 16% i robusta 4%, rozpuszczalna substancja balastowa z włókien akacji #℣佐⌡⌀㜀㈀─⌡⍃倣℣, naturalne aromaty: maltodekstryna,
ekstrakt z guarany, grzybka reishi, żeń-szenia. Porcja (6g) zawiera ok. 72 mg naturalnej kofeiny.
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