
Nutritia familiei premium 

Bio NaturGreen EXPERIENCE – Pulbere din Alga CHLORELLA, Ecologica – cutie 165g 

Chlorella vulgaris - o alga microscopica aparuta acum cateva miloane de ani, ce creste in apa dulce - a inceput sa fie utilizata ca si un fortifiant al alimentatiei 

zilnice deoarece conține fito-nutrienți importanți precum betacarotenii, fitosteroli, Xantofilina (Luteina), acizi grași polinesaturați dintre care predomină EPA și 

alți compuși importanți din punct de vedere nutrițional așa cum sunt iodul, proteinele, fierul și mai ales metil-cobalamina, forma naturală a vitaminei B12. 

Bio.100% Vegan, FARA GLUTEN si ZAHAR ADAUGAT. Uscata la soare și cu pertele celular pulverizat (dezintegrat) pentru o mai buna absorbție a 

nutrienților. Sursa de Fier, Vitamina B12 și Proteine. 

Ingrediente: 100% Pulbere Chlorella* (Chlorella vulgaris). Marcate * - ingrediente provenit din Agricultura Ecologica. Alergeni: 0. 

Net 165 g    Lot:    A se consuma de preferinta, pîna la data inscriptionata pe ambalaj 

Recomandare de consum - in fiecare zi amestecati 10 – 15g (2 lingurite cu varf) de pulbere de Chlorela cu alimentele dorite (lichide de băut, smoothies-uri, 

iaurturi, deserturi, sosuri, salte, feluri gatite) pentru a se omogeniza. Astfel, va oferim o selectie larga de gusturi de neegalat dublate de calitati remarcabile 

pentru a va completa alimentatia într-un mod ecologic, simplu și placut. 

Daca sub capacul de plastic exista informatii complementare celor de pe eticheta, citirea lor va poate aduce date suplimetare despre produs. Se pastreaza 

cu capacul pus la loc uscat si racoros.  

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 – 1.612kj (383kcal), Grasimi – 11,2g (saturate sub – 2,2g), Carbohidrati 11,8g (din care zaharuri – 0,1g), Proteine – 

56,7g, Sare – 0,3g, Vitamina B12 – 109µg (4.360% VNR*), Fier – 70mg (500% VNR*). * VNR = Valoare Nutritionala de Referinta cf. Regulament 1169/2011. 

Ambalat in atmosfera controlata 

 

http://www.depozitbio.ro/

