Fem superfruktpaket laddade med antioxidanter

superfrukter.se

Blåbär Granat

Noni Acai

Noni Blåbär

Super 4

Guldserien

355 kr* (11 dagar)

357 kr* (30 dagar)

545 kr* (ca 30 dagar)

715 kr* (30 dagar)

1 005 kr* (30 dagar)

1 st. Noni Juice
1 st. Acai Juiceblend

1 st Noni Juice
2 st. Blåbärsjuice

1 st. Noni Juice,
1 st. Goji Juiceblend
1 st. Acai Juiceblend
1 st. Mangosteen Juiceblend

1 st. Acai Gold
1 st. Goji Gold
1 st. Mangosten Gold

983

4 206

2 750

4 500

Antocyanin, aminosyror, iridoiner,
fenoler.

Antocyanin, aminosyror, Iridoiner.

Antocyanin, aminosyror, iridoiner,
betak.arotener, zeaxantin, xantoner.

Antocyanin, betakarotener, zeaxantin, xantoner.

Innehåll: 1 st. Blåbärsjuice
1 st. Granatäpplejuice

Antioxidanter (ORAC/portion) 6 021
Typiska fytonäringsämnen Antocyanin, tanniner (punicalagin).

Övrig information Blåbär Granat paketet är laddat med Innehåller en färgexplosion av juicer
antioxidanter från två av de mest från både noni , acai, goji, granatäppkända superfrukterna.
le, blåbär, mangosteen, äpple och
tranbär.
Granatäpplen är ovanligt rika på olika
ORAC (Oxygen Radical Abformer av antioxidanter, speciellt s.k. Frukten från Noniväxten (Morinda
sorption Capacity) är ett mått
tanniner, flavonoider samt växtöstro- cotrifolia) har under århundraden
på styrkan hos antioxidanter.
gener. Ämnet punicalagin anses vara uppskattats av bl.a. Tahitis infödda
huvudansvarig för granatäpplets som tillskrivit frukten en mängd hälsoExempel på livsmedel med
antioxidanta och hälsofrämjande mässiga fördelar. Noni innehåller bl.a.
olika ORAC:
egenskaper.
antioxidanter från gruppen flavonoider, iridoiner samt ett flertal olika
Produkt
ORAC/100g
Det är antioxidanterna antocyaniner aminosyror.
Kakao
55 653
som ger blåbär dess blåa färg och
Blåbär
9 621
dess unika egenskaper. Ordet kom- Acaibären har under århundraden
mer från grekiskans anthos (växt) och traditionellt används av infödda i
Äpple
2000-3000
kyanos (blå). Undersökningar visar att Amazonas för att få mer vitalitet.
Potatis
1058 / 1680
vilda blåbär innehåller så mycket som
Tomat
387 / 423
558 mg antocyanider per 100 gram.

Kombinera nonifruktens speciella Super 4 ger dig en smak av nästan
innehåll av aminosyror och iridoiner alla exotiska superfrukter som ingår i
mm. med blåbärets höga antioxidant- vårt sortiment:
värde.
 Noni
Det är antioxidanterna antocyaniner  Mangosteen
som ger blåbär dess blåa färg och  Goji
dess unika egenskaper. Ordet kom-  Acai
mer från grekiskans anthos (växt) och  Svarta körsbär
kyanos (blå). Undersökningar visar att  Päron
vilda blåbär innehåller så mycket som  Äpple
558 mg antocyanider per 100 gram  Granatäpple
och har ett ORAC på 4,669 μ mol  Blåbär
TE/100g.
 Hallon
 Tranbär
 Fläderbär

Mangosteen-, Goji- och Acaifrukterna hör till några av de mer exklusiva tropiska frukterna som sedan
urminnes tider har använts som en
del i ett hälsosamt liv.
Dynamc Healths guldserie består
av 100% ren och ekologisk juice
från Mangosteen, Goji och Acai
med upp till fem gånger högre
koncentration än de "vanliga" produkterna.
Acai frukt har ett av de kraftigaste
antioxidanterna man känner till ett ORAC värde på hela 102 700 μ
mol TE/100g.

Källor: www.oracvalues.com, www.wikipedia.org. * För aktuella priser se vår hemsida

