Přírodní snídaňový mix
s kousky borůvek
200g
Unikátní směs 4 superpotravin

Přírodní snídaňový mix
s kousky brusinek
200g
Unikátní směs 4 superpotravin

Přírodní snídaňový mix
s Goji
200g
Unikátní směs 4 superpotravin

Chia semínka - díky svým sytícím schopnostem,

Chia semínka - díky svým sytícím schopnostem,

přirozeným způsobem zvyšují objem potravy bez
.
dodatečné energie. Vysoký zdroj vlákniny, vápníku

přirozeným způsobem zvyšují objem potravy bez

Chia semínka - díky svým sytícím schopnostem,
přirozeným způsobem zvyšují objem potravy bez

dodatečné energie. Vysoký zdroj vlákniny, vápníku

dodatečné energie. Vysoký zdroj vlákniny, vápníku

minerálů a Omega 3 mastných kyselin.

minerálů a Omega 3 mastných kyselin.

minerálů a Omega 3 mastných kyselin.

Moruše - zapomenuté ovoce - bohaté na

Moruše - zapomenuté ovoce - bohaté na

Moruše - zapomenuté ovoce - bohaté na

antioxidanty, působí detoxikačně a antistresově.

antioxidanty, působí detoxikačně a antistresově

antioxidanty, působí detoxikačně a antistresově

Eliminuje rizika vzniku aterosklerózy, chrání srdce

Eliminuje rizika vzniku aterosklerózy, chrání srdce
před přetížením, posiluje játra a ledviny.

Eliminuje rizika vzniku aterosklerózy, chrání srdce

před přetížením, posiluje játra a ledviny.

Konopná semena - zdroj lehce stravitelných

Konopná semena - zdroj lehce stravitelných

bílkovin, esenciálních aminokyselin. Vysoký zdroj

bílkovin, esenciálních aminokyselin. Vysoký zdro

Omega 3 & 6 mastných kyselin.

Omega 3 & 6 mastných kyselin.

před přetížením, posiluje játra a ledviny.

Konopná semena - zdroj lehce stravitelných
bílkovin, esenciálních aminokyselin. Vysoký zdro
Omega 3 & 6 mastných kyselin.

Borůvky - ovoce nabité zdravím, jeden z největších

Brusinky - Vysoký zdroj antionxidantů, léčí infekci

Goji bobule - červené diamanty - Elixír mládí a

pokladů lesa. Obsahují neuvěřitelné hodnoty vitaminu

močových cest. Zabraňují vzniku žaludečních vředů

dlouhověkosti. Vysoký zdroj proteinu, 500x více vit.

C a antioxidantů. Mají jedinečnou a lahodnou chuť.

v zažívacím traktu.

C než pomeranč.

Hlavní výhody Superpotraviny
Co je zvláštního na těchto směsích?

TM

Potraviny, které mají význam
Důležitým znakem pro tento nový typ potravin je to,

ź Obsahují vysoce výživové

že většina z nich pochází ze zemí mimo Evropu. Jedním

Potraviny, které mají význam

z důvodů, proč část potravin pochází z pro nás

superpotraviny
ź vhodné nejen jako snídaně, ale

jakékoli rychlé, velmi zdravé, na

exotických krajin, je fakt, že moudrost matky přírody
v nich připravila koncentrovanou zásobu vitamínů,
minerálů a dalších důležitých látek. Využívali to i zdejší

Unikátní superpotravinové
snídaňové mixy,

obyvatelé, kteří často museli přežívat v nehostinných
a drsných podmínkách. Superpotraviny byly známé

veškeré živiny bohaté občerstvení
ź velice chutné
ź snadné použití a rychlá příprava
ź obsahují 100 % superpotravin

v neupravených směsích

svou účinností, léčivým charakterem a uzdravujícími
schopnostmi již před tisíci let. Právě podmínky
v nehostinných oblastech (pouště, tropické pralesy,
vysoké hory) donutily plodiny zadržovat v sobě
co možná nejvíce důležitých živin, aby mohly vůbec
přežít.
Superpotraviny jsou vítaným doplňkem jídelníčku pro
ty, kteří chtějí žít zdravě.
TM

ź vynikající sytící schopnosti
ź vysoký obsah Omega3
ź vysoký obsah železa
ź vysoký obsah vlákniny a

antioxidantů
ź vysoký obsah vitamínů, minerálů,

stopových prvků a aminokyselin

haveasuperlife.cz
haveasuperlife.sk
0042 461 535 365

VÝROBKY JEDINÉ
SVÉHO DRUHU

které se přidávají do kaší,
jogurtů, obilovin
či ovocných kokteilů.
Obsahuje pouze 100 % superpotravin
v neupravených směsích
bez přidaného cukru

Bezlepkové. Vhodné také
pro vegetariány a vegany

