Daily Produce 24®
60 capsules (33g) Fruit Infusion
60 capsules (33g) Vegetable Infusion
Artikelnummer: 18513 AT, CH, DE, NL, SW

Iedere dag goed verzorgd
Rood, geel, groen, blauw… niet alleen de kleurdiversiteit van de
verschillende groenten en fruit is enorm, maar ook de rijkdom
aan waardevolle voedingsstoffen. Vitamine, mineralen en andere
plantaardige voedingsstoffen zorgen voor energie en beschermen
onze lichaamscellen tegen vrije radicalen.
De World Health Organisation (WHO) adviseert voor een optimale
voedingsstofverzorging, ten minste vijf verschillende kwalitatief,
hoogwaardige porties fruit en groente dagelijks te consumeren,
om voldoende phytovoedingsstoffen binnen te krijgen.
Phytovoedingsstoffen zijn plantaardige micro-voedingsstoffen
ter bescherming en stabilisatie van de lichaamscellen tegen
schadelijke invloeden van het milieu (bijv. vrije radicalen, die door
een belaste atmosfeer en metabolische processen ontstaan). Onze
moderne leefgewoonheid maakt het ons bijna onmogelijk, deze in
voldoende hoeveelheid in een gebalanceerd spectrum tot zich te
nemen.

Daily Produce® - het dagelijkse plus met
waardevolle phytovoedingsstoffen:
 Het beste uit 24 fruit- en groentesoorten
 Gewonnen met een zuivere lage temperatuur technologie ter
behoud van de waardevolle voedingsstoffen (Flash Glancing
Technologie) – geen pasteurisatie!

 In capsules vrij van gelatine - ook geschikt voor vegetariërs

De belangrijkste ingrediënten:
Daily Produce 24® Fruit Infusion
Een capsule bevat 450 mg fruitsappoeder
uit pruimen, veenbes, amerikaanse blauwe
bosbes, aardbeien, bramen, blauwe
bosbes, kersen, abrikozen, papaja,
sinaasappel, druiven en ananas.
Daily Produce 24® Vegetable Infusion
Een
capsule
bevat
450
mg
groentensappoeder
uit
peterselie,
boerenkool, spinazie, tarwegras, spruitjes,
asperge, broccoli, wortel, bloemkool, rode
bieten, witte kool en knoflook.

 Zonder toevoeging van kunstmatige vitamines
 Voortdurende kwaliteitscontroles voor de hoogst kwaliteit
Aangeboden in Nederland door
www.SwissShape.nl
+31 (0) 20 893 2551

Aanbevolen gebruik: ´s Morgens 2 capsules Fruit Infusion en ´s

avonds 2 capsules Vegetable Infusion met water bij een maaltijd
innemen.

Daily Produce 24® Fruit Infusion
Ingrediënten: Daily Produce Fruit Mix (pruimensap poeder, cranberry sap
poeder, bosbessensap poeder, aardbeiensap poeder, bramen sap poeder,
blauwe bosbes sap poeder, kersensap poeder, abrikozen sap poeder, papaya
sap poeder, sinaasappelsap poeder, druivensap poeder en ananassap
poeder), microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, siliciumdioxide, in
een plantaardige capsule.
Daily Produce 24® Vegetable Infusion
Ingrediënten: Daily Produce Groenten Mix (peterselie sap poeder,
boerenkool sap poeder, spinazie sap poeder, tarwegras sap poeder,
spruitje sap poeder, asperges sap poeder, broccoli sap poeder, bloemkool
sap poeder, bietensap poeder, wortelsap poeder, kool sap poeder, en
knoflooksap poeder), microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat,
siliciumdioxide, in een plantaardige capsule.

Meer informatie vindt u online:
www.unicity.com

