
Nutritia familiei premium  

BIO NaturGreen – In Maro măcinat, cu Fulgi de Cacao și Aronia, Ecologic - 225g 

100% Vegan. Bio/ Organic/ Ecologic. Bogat în Omega-3. Bogat în fibre. Sursă de proteine. Fără gluten. Fără lactoză și 

proteine de lapte. Fără ou. Fără drojdie. Fără zahăr adăugat. Conținut scăzut de sare. Ambalaj garantat fără bisfenol și 

ftalați. 

Variantele noastre de in măcinat vă ajută să aveți o alimentație completă și mai nutritivă. Puteți să le consumați ca atare 

sau adăugate în iaurturi, salate sau cereale. Textura ușor crocantă o face un produs ideal atât pentru rețetele dulci cât și 

pentru salate, aducându-le un touche special și unic în oricare moment al zilei. 

Semințele noastre de in sunt măcinate la rece pentru a le fi prezervat întregul conținut de acizi grași esențiali. Măcinarea 

favorizează absorbția lor digestivă optimă, pentru a ne bucura de toate proprietățile lor nutriționale. Semințele de in posedă 

un înalt conținut de omega-3 (acid alfa-linolenic) care contribuie la menținerea unor nivele sangvine normale de colesterol. 

Aceste beneficii asupra nivelelor sangvine de coesterol se obțin printr-o ingestie zilnică de 2g din acest acid gras 

Ingrediente: semințe de in maro măcinate* (65%), boabe de cacao tocate* (20%), pulbere din fructe de aronia* (15%). 

Marcat * - ingredient provenit din Agricultura Ecologică. Alergeni:0. Acest produs se fabrica pe o banda unde se 

manipuleaza fucte uscate, soia și susan. Ambalat în atmosferă controlată. 

Net. 225g  Lot:    A se consuma de preferinta, pîna la data inscriptionata pe ambalaj  

Producator: Laboratorios Almond s, l. - Spania 

Importator: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group srl, Luptatorilor 56 Bucuresti (0721 328 509 sau www.depozitbio.ro). 

ACTIVITATE INSPECTATA SI CERTIFICATA DE AUSTRIA BIO GARANTIE, RO-ECO-018. 

Informatii nutritionale la 100g: Energie - 2013kj (486kcal), Grăsimi – 31g (din care Saturate – 8g și acid Omega-3 alpha-

linolenic – 10,4g), Carbohidrați – 21,6g (din care Zaharuri – 0,5g), Fibre alimentare – 28,7g, Proteine – 15,8g, Sare – 0,1g. 


