
Ett enda Extreme-koncentrat motsvarar med sitt närings-
innehåll 100 gram färska grönsaker, frukter och bär.

Kosttillskott / 100 stk / 58 g 

SPIRULINA OCH BLÅBÄR

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.
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NÄRINGSÖVERLÄGSENHET

Effektiv

Spirulinas ursprungsland är USA (Hawaii).
Blåbärets ursprungsland är Finland.

SPIRULINA
I FN:s livsmedelskonferans 1974 valdes Spirulina 

till världens bästa alternativa näringskälla. 
Det är världens mest näringsrika växt.

Hawaii är en idealisk tillväxtmiljö för spirulina. Vi använder 
Spirulina Pacifica från sötvatten, som baseratpå sitt 

näringsinnehåll och absorberingsförmåga är den bästa 
ut av flera olika sorter. Vattnet i dess växtpooler

 innehåller 94 olika mineraler.

BLÅBÄR
Blåbäret valdes år 2013 till årets bär i Finland. Det är det 
mest kändaav våra superbär. Skogs blåbäret som växter 

fritt i naturen är mer näringsrikt än buskblåbäret. 
Antocyanininnehållet är betydligt högre i skogsblåbär 

än i till exempel ananas och apelsin.

Spirulina
hjälper till att hålla 

blodsockernivån normal.

Spirulina främjar normal 
energimetabolism och 

hjälper med att upprätt-
hålla muskelmassa 

vid bantning.

Blabar 
upprätthåller normal perifer 

blodcirkulation. Antocyaninerna 
i blåbär hjälper att skydda de 

små blodkärlens hälsa och 
motståndskraft mot oxidativ 

stress och fria radikaler.
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Extremes ravaror

DIREKT FRÅN NATUREN
Vi använder naturens egna 
råvaror som bär och frukter.

ENDAST DE VIKTIGASTE
Våra produkter innehåller endast 

råvarornas mest näringsrika ämnen.

TOPPTEKNOLOGI
Vi skyddar råvarorna under produktionen för att 
bibehålla livskraften för känsliga näringsämnen. 

KVALITETSGARANTI
Vi tillverkar våra produkter i enlighet med 

internationella GMP- och ISO-kvalitetsstandarder.

Vital 
and Natural 

nutrients

Arctics kvalitetsgaranti


