
 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
 

Terranova LIFE DRINK, 227 g
 

Cena: 109,47 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 227 g

Postać proszek

Producent TERRANOVA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Co to jest Terranova Life Drink i w jakim celu się go używa?

Terranova Life Drink to bogactwo fantastycznych składników odżywczych z całego świata, które w bardzo łatwy sposób można
połączyć z wodą, sokiem, koktajlem czy dodać do innych przysmaków, które podpowiada nam kulinarna wyobraźnia. W jednej porcji
otrzymujemy bukiet aż 10 różnych zielonych roślin, których świeżość zachowywana jest dzięki nowoczesnemu procesowi liofilizacji.
Wszechstronność Life Drink zawdzięcza także obecności 10 pysznych owoców takich jak acai, aronia, wiśnie, jeżyny czy czarny bez. W
każdej miarce (12 g) mamy więc wspomnienie obfitego ogrodu nęcącego feerią barw. Eksperci z Terranovy nie spoczęli jednak na
laurach i wzbogacili Life Drink o zbilansowaną mieszankę białek roślinnych oraz pożywne otręby ryżowe. Wyjątkowości składu dodają
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grzyby reishi i shiitake oraz spirulina z chlorellą, oraz różnorodne wegetariańskie kwasy omega 3-6-9 z lnu, ogórecznika i oliwek. Aby
skład był pełny, mamy jeszcze enzymy trawienne i mieszankę mikroflory. Mnogość naturalnych składników oraz wykorzystanie super
żywności sprawia, że Life Drink wspomaga nasz organizm swoim świeżym smakiem i naturalnym aromatem uzupełniając naszą dietę o
składniki roślinne z różnych zakątków świata. Charakteryzuje się wysoką zawartością białka, które przyczynia się do wzrostu i
utrzymania masy mięśniowej oraz do utrzymania zdrowych kości (spożycie porcji Life Drink z wodą). Produkt jest pozbawiony nabiału, a
także barwników i sztucznych aromatów! Powstał z pasji do natury i jest odpowiedni dla wegetarian i wegan. Bez dodatku cukrów
(zawiera naturalnie występujące cukry).

PHYTOFRESH - Jak wykazują badania liofilizacja jest zwykle lepsza od innych metod suszenia z powodu zachowania
oryginalnego składu biochemicznego i siły działania roślin. Liofilizacja zapewnia również doskonałą rozpuszczalność, a to z kolei
ułatwia przyswajanie, a także daje gwarancję dłuższej trwałości i większej stabilności produktu.

MAGNIFOOD - Ta innowacyjna - holistyczna mieszanina opracowana przez TERRANOVA, wykorzystuje wyłącznie bogate w
naturalne składniki zioła, warzywa i owoce. Wiele z nich jest liofilizowana bezpośrednio po zbiorach. Każdy składnik MagniFood
spełnia co najmniej jedną z następujących funkcji:

a) poprawia biodostępność i działanie innych składników produktu,
b) dostarcza synergistycznych enzymów lub kofaktorów dla wszystkich składników zawartych w produkcie,
c) zwiększa ogólną aktywność produktu,
d) chroni składniki przed utlenieniem,
e) poprawia stabilność lub wspiera funkcje produktu.

Dla kogo?

Dla osób ceniących sobie naturalną i wegańską suplementację opartą na wzorcach natury.
Dla osób aktywnych fizycznie, które chcą w naturalny sposób zadbać o wzrost masy mięśniowej.
Dla osób starszych, które chcą utrzymać masę mięśniową i zdrowe kości.
Dla osób, które lubią przygotowywać koktajle w domu i chcą je wzbogadzić o dodatkową porcję białka roślinnego.

Jak stosować Terranova Life Drink?

Zalecane dzienne spożycie:
Osoby dorosłe 1 miarka preparatu (ok. 12 g) wymieszać z wodą (ok. 100 ml), sokiem lub jogurtem, mlekiem/napojem ryżowym,
migdałowym, kokosowym lub wodą kokosową bądź zmiksować z owocami. Opakowanie zawiera ok. 19 porcji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie stanowi zamiennika zróżnicowanej diety.

Produkt zawiera śladowe ilości soi. Zawiera sok z liści pszenicy - jeżeli chorujesz na celiakię przed zażyciem skonsultuj się z lekarzem.

Najlepiej spożyć przed końcem: patrz tylna część opakowania (MM RR). Przechowy- wać w chłodnym i suchym miejscu w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Dla optymalnej stabilności mikroflory, po otwarciu przechowywać ten produkt w temperaturze 4°C - 8°C
w lodówce. Kobiety w ciąży, matki karmiące, osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem produktu skonsultować się z
lekarzem.

Produkt wegański, bez dodatków, probiotyki suplement diety w proszku, kompleks MAGNIFOOD, technologia phytoFRESH.

Bez składników mlecznych Bez składników odzwierzęcych Bez sztucznych dodatków Bez substancji słodzących Bez barwników Bez
substancji smakowych Bez konserwantów.

Co zawiera TTerranova Life Drink?

Skład:
Składniki porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (12 g):
KOMPLEKS LIFE DRINK 12 g:

ZBILANSOWANA MIESZANKA BIAŁEK ROŚLINNYCH 6,25 g:
Białka grochu 3,125 g,
Białka ryżu 3,125 g;
STABILIZOWANE ROZPUSZCZALNE OTRĘBY RYŻOWE 4,25 g;
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MIKROALGI 600 mg:
Spirulina2 (L.ś.) 500 mg,
Chlorella2 (L.ś. - rozerwane ściany komórkowe) 100 mg;
LIOFILIZOWANA ZIELENINA 300 mg:
Sok z liści pszenicy3 (L.ś.) 50 mg,
Liść pokrzywy (L.ś.) 50 mg,
Liść jarmużu3 (L.ś.) 25 mg,
Liść rukwi wodnej3 (L.ś.) 25 mg,
Liść mniszka lekarskiego3 (L.ś.) 25 mg,
Liść szpinaku3 (L.ś.) 25 mg,
Liść pietruszki3 (L.ś.) 25 mg,
Liść kolendry3 (L.ś.) 25 mg,
Kiełki brokułu3 (L.ś.) 25 mg,
Sok i zielone części buraka3 (L.ś.) 25 mg;
LIOFILIZOWANE OWOCE 300 mg:
Owoc aronii3 (L.ś.) 50 mg,
Owoc i liście rokitnika2 (L.ś.) 50 mg,
Owoc acai3 (L.ś.) 25 mg,
Owoc czarnej jagody (L.ś.) 25 mg,
Owoc jeżyny3 (L.ś.) 25 mg,
Owoc czarnej maliny3 (L.ś.) 25 mg,
Owoc żurawiny3 (L.ś.) 25 mg,
Owoc czarnego bzu (L.ś.) 25 mg,
Owoc wiśni Montmorency (L.ś.) 25 mg,
Owoc truskawki* (L.ś.) 25 mg;
MIESZANKA OMEGA 3, 6, 9 - stosunek 2:1:1 (wegetariańska) 150 mg:
Sproszkowany olej z nasion lnu 65,4 mg (20% Omega 3 - 13,1 mg),
Sproszkowany olej z ogórecznika 49,2 mg (13% Omega 6 - 6,4 mg),
Sproszkowana oliwa z oliwek 35,4 mg (18% Omega 9 - 6,4 mg);
LIOFILIZOWANE GRZYBY 75 mg:
Grzyb reishi3 (L.ś. - pełne spektrum) 50 mg,
Grzyb shiitake3 (L.ś. - pełne spektrum) 25 mg;
MIESZANKA MIKROFLORY (z soi) 20 mg:
Lactobacillus plantarum (Rosell-1012) 106,3 mln JTK,
Lactobacillus casei (Rosell-215) 85,1 mln JTK,
Lactobacillus rhamnosus (Rosell-11) 74,5 mln JTK,
L. acidophilus/helveticus (Rosell-52) 53,2 mln JTK,
Bifidobacterium lactis (CHR Hansen BB-12) 53,2 mln JTK;
Arabinogalaktan (z modrzewia) 20 mg;
ENZYMY TRAWIENNE 20 mg:
Proteaza (A. oryzae) 14 690 HUT 6,90 mg,
Amylaza (A. oryzae) 2 545 DU 4,23 mg,
Laktaza (A. oryzae) 727 ALU 1,83 mg,
Glukoamylaza (A. niger) 6,5 AGU 1,83 mg,
Alfa-galaktozydaza (A. niger) 109 GalU 1,83 mg,
Proteaza (A. niger) 36 SAPU 1,71 mg,
Inwertaza (S. cerevisiae) 291 SU 0,83 mg,
Lipaza (C. rugosa) 349 FIP 0,48 mg,
Glukoamylaza (R. oryzae) 0,72 AGU 0,28 mg,
Lipaza (A. niger) 7,27 FIP 0,04 mg,
Lipaza (R. oryzae) 7,27 FIP 0,04 mg;
Kłącze/korzeń imbiru3 (L.ś.) 15 mg.

JTK - Jednostki Tworzące Kolonie
L.ś. - liofilizowane świeże
2W uprawie możliwe było użycie wyłącznie śr. ochr. rośl. i nawozów wymienionych w rozporządzeniu UE nr 889/2008.
3W uprawie możliwe było użycie wyłącznie śr. ochr. rośl. i nawozów dopuszczonych przez USDA NOP.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g (w jednej porcji - 12 g):

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
Wartość energetyczna 1836 kJ/437 kcal (220 kJ/52 kcal); tłuszcz 16,1 g (1,9 g), w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3,46 g (0,4 g);
węglowodany 21,9 g (2,63 g), w tym cukry 7,8 g (0,9 g); błonnik 4,6 g (0,5 g); białko 48,9 g (5,86 g); sól 0,30 g (0,036 g).

Często zadawane pytania odnośnie Terranova Life Drink oraz odpowiedzi na nie:

1. Jak działa suplement diety Life Drink?

Składniki Life Drink zostały tak dobrane, by wykorzystać efekt synergii, czyli wzajemnego oddziaływania na siebie różnych składników.
Jest całkowicie naturalny. Eksperci Terranovy starali się także wyjść naprzeciw potrzebom organizmu. Posiłek, który zjadamy wymaga
strawienia, trafia do przewodu pokarmowego, w którym istotną rolę odgrywa mikroflora bakteryjna. Warzywa, owoce, grzyby połączono
więc z odpowiednio wyselekcjonowanymi bakteriami oraz enzymami trawiennymi.

2. Czym różni się Life Drink od innych suplementów diety?

Terranova nie stosuje żadnych sztucznych wypełniaczy, dodatkowych substancji słodzących, barwników. W suplementacji stawiamy na
roślinne źródła. Większość składników poddajemy procesowi liofilizacji gdy są świeże i bogate w naturalne substancje. Dzięki takiemu
podejściu Life Drink jest niepowtarzalny, tak jak niepowtarzalne są świeże truskawki, soczyste wiśnie, chrupiące kiełki brokułu lub
wyciągnięta z wody spirulina. Deklarujemy, że dostarczamy suplement diety jak najbardziej zbliżony do tego, co oferuje nam przyroda.

3. W składzie nie widać witamin i minerałów, czy to znaczy, że Life Drink ich nie zawiera?

Life Drink jest suplementem diety, który wykorzystuje siłę natury. Nie podajemy ilości witamin, ale one są obecne w każdej porcji.
Przykładem mogą być choćby liście pszenicy. Świeży sok poddajemy procesowi lifilizacji, żeby chronić naturalne źródło witamin,
składników mineralnych i enzymów. Podobnie jest otrębami ryżowymi, które zawierają nie tylko białko i błonnik, ale także witaminy i
minerały.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

