Gërimai

Alavijų ir spanguolių sultys

kodas 734

Gaivios spanguolės ir saldūs obuoliai

Gaivios spanguolės ir saldūs
obuoliai paverčia mūsų visų vertinamas alaviju sultis išskirtinio skonio
gėrimu, kuris ne tik padeda palaikyti
gerą virškinimą, bet ir aprūpina įvairiais vitaminais ir fitonutrientais.
Mes nė kiek neperdedame sakydami, kad alavijų ir spanguolių
sultyse gausu mūsų alavijų. Jose
yra 90,7 proc. stabilizuotos vidinės
alavijų lapų želės bei natūralių
sulčių koncentratų, kurie padeda
išsaugoti stiprų imunitetą ir natūralų
energijos lygį.
Alavijai pasižymi natūraliomis
valančiomis savybėmis, todėl padeda
geriau pasisavinti maisto medžiagas
iš mūsų suvalgomo maisto virškinamajame trakte, iš kur jos patenka į
kraują, bei skatina gerųjų bakterijų
augimą. Alavijuose esantis unikalus
polisacharidas acemananas bei kitos
maisto medžiagos padeda išsaugoti
stiprų imunitetą.
Spanguolės ir saldūs obuoliai
suteikia šioms sultims gaivų, pikan-

tišką skonį. Spanguolių antioksidacinės savybės 20 kartų stipresnės už
vitamino C, be to, jose yra proantocianidinų, kurie kartu su vitaminu
C padeda išsaugoti sveikus šlapimo
takus. Obuoliuose yra ypatingo
fitonutriento kvercetino – dar vieno veiksmingo antioksidanto, kad
alavijų ir spanguolių sultys būtų dar
sveikesnės ir gardesnės.
Alavijų ir spanguolių sultys
aseptiškai apdorojamos, todėl jos
gaminamos be konservantų, ir
išpilstomos į iš 100 proc. perdirbamų medžiagų pagamintą „Tetra
Pak“ pakuotę, kad jūs galėtumėte
mėgautis gaivia, neskiesta, vertingas
savybes išsaugojusia alavijų žele, kaip
ją sukūrė gamta.
Maistinė vertė

100 ml

Energinė vertė

105 kJ/25 kcal 1,25%

RMV* %

Riebalai

0g

Angliavandeniai

6,7 g

2,6 %

iš kurių cukrų

6,3 g

7%

Baltymai

0g

Druska

0,06 g

1%

Vitaminas C

56 mg

70 %

* Referencinė maistinė vertė (RMV) % nurodo,
kokią kasdienio raciono dalį sudaro vienoje
maisto produkto porcijoje esantis maisto
medžiagos kiekis. Rekomendacijos sudaromos
remiantis 2000 kcal dieta.
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• 90,7 proc. grynos vidinės alavijų
lapų želės.
• Be konservantų.
• Palaiko gerą virškinimą.
• Padeda išsaugoti stiprų imunitetą.
• Spanguolės padeda išsaugoti
sveikus šlapimo takus.
• Padeda išsaugoti natūralų energijos lygį.

SUDEDAMOSIOS DALYS: stabilizuota vidinė alavijų lapų želė
(90,7 % vidinės alavijų lapų želės,
askorbo rūgštis, citrinos rūgštis),
natūralus obuolių sulčių koncentratas (4 %), fruktozė, natūralus
spanguolių sulčių koncentratas
(2 %).
KIEKIS: 1 litras
VARTOJIMAS: Dienos dozė
120 ml. Prieš vartojimą gerai suplakite. Atidarę laikykite šaldytuve
vertikalioje padėtyje. Suvartokite
per 30 dienų.

