Spirulina
pacifica

finsk vild
naturblåbär

Naturs egen näringsbomb!
En enda Extreme-komprimerad tablett har ett innehåll av näringsämnen
som motsvarar 100 g färska grönsaker, frukter och bär!

Antocyaninerna i blåbäret hjälper att
skydda de små blodkärlens hälsa och
flexibilitet mot oxidativ stress och
fria radikaler.
Blåbär upprätthåller en normal
perifer blodcirkulation.

Spirulina
År 1974 valdes spirulina på FN:s näringskonferens till världens bästa alternativa
näringskälla. Spirulina är världens näringsrikaste växt. Spirulina innehåller 300 %
mera kalcium än i helmjölk, 2 300 % mera järn än i spenat och 3 900 % mera
betakaroten än i morötter.
Hawaij är den perfekta växtmiljön för spirulina. Vi använder Spirulina Pacifica som växer i
sötvatten och av många olika sorter har den det bästa näringsinnehållet och den upptas
bäst i kroppen. Bassängerna som den växer i innehåller 94 olika mineraler.

Blåbär (Vaccinium myrtillus)
År 2013 valde man i Finland blåbäret till årets bär och det är också mest känt av våra
superbär. Naturblåbäret som växer vilt i Finland innehåller till och med mer näringsämnen än blåbärsbusken (Vaccinium corymbosum) som är mera känd.Till exempel
är naturblåbärets halt av antocyanin mycket högre blåbärsbuskens.

Spirulina främjar upprätthållningen
av blodsockervärdenas normala nivå.
Spirulina främjar den normala
energi-ämnesomsättningen och
hjälper till att bevara muskelmassan
när man håller en bantningsdiet.
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SPIRULINA OCH BLÅBÄR
Kosttillskott / 100 stk / 58 g
Ingredienser
Spirulina, blåbär, fyllnadsämne (mikrokristallinisk cellulosa),
klumpförebyggande medel (magnesiumsalt av fettsyror, kiseldioxid).
Rekommenderad daglig dos:
2-3 tabletter. Innehåller 800-1200 mg
av spirulina och 200-300 mg av blåbär.
Den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas. Kosttillskottet bör inte
användas om ett alternativ till en varierad kost. Produkten skall förvaras utom
räckhåll för små barn. Förvaras kallt.

NATURLIGT

VILD NÄRING
DIREKT FRÅN NATUREN
Vid tillverkning av produkter använder
vi råvaror – olika bär och frukter –
som ursprungligen växer i naturen.

ENDAST DET VIKTIGASTE
Våra produkter innehåller endast
råvaror som är rika på näringsämnen.

HÖG TEKNOLOGI
Tillverkad för:
Ursprungsländer:
Arctic Nutrition Oy
Finland, USA (Hawaii)
Kauppakulma
49400 Fredrikshamn
FINLAND
www.arcticnutrition.com

Råvarorna hanteras utan upphettning, för att
näringsämnena skall bibehålla sin livskraft.

AV BÄSTA KVALITET
Vi tillverkar våra produkter enligt de
internationella GMP- och ISO- kvalitetskraven.
Dessa standarder säkerställer en hög
kvalitet och säkerhet för produkterna.

