
Nutritiafamiliei premium 

BIO NaturGreen Pulbere de Proteine Vegetale din Migdale, Ecologica - cutie 250g 

Fara Gluten. 100% Vegan. Fara zahar. Continut Scazut de Sare. Sursa de Proteine, Fibre, Riboflavina (Vit. B2) si Niacina (Vit. B3). 

Ingrediente: Concentrat 53% din Proteine din Migdale*(100%). Marcate * - ingrediente provenit din Agricultura Ecologica. Alergeni: 0. 

Net: 250g   Lot:   A se consuma de preferinta, pana la data inscriptionata pe ambalaj 

Amestecati1 - 2 linguri de Pulberede Proteine din Migdale (12,5 – 25 g) cu alimentele dorite (smoothies-uri, iaurturi, deserturi,  sosuri, 
salate, feluri gatite) si amestecati bine pentru a se omogeniza. Astfel, aduceti o suplimentare de 6,5 – 13 g de proteine vegetale de 
inalta calitate. O mai puteti utiliza ca un inlocuitor partial, hiperproteic al fainii in retetele Dvs. 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 – 1.592Kj (380Kcal), Grasimi - 12g (saturate sub –1,7g), Carbohidrati - 7g (din care zaharuri - 
7 g), Fibre – 16g, Proteine – 53g, Sare - 0,05g, Riboflavina – 1,4mg (100% VNR*), Niacina – 8mg (50% VNR*). *VNR = Valoare 
Nutritionala de Referinta cf. Regulament 1169/2011. 

Ambalat in atmosfera controlata. Daca sub capacul de plastic exista informatii complementare celor de pe eticheta, citirealor va poate 
aduce date suplimetaredespreprodus. 

Mesaj:  

Proteinele contribuie la:■Creșterea masei musculare. ■Menținerea masei musculare. ■Menținerea sănătății sistemului osos. 

Riboflavina ( Vitamina B2) contribuie la:■Metabolismul energetic normal. ■Funcționarea normală a sistemului nervos. ■Menținerea 
sănătății membranelor mucoase. ■Menținerea globulelor roșii normale. ■Menținerea sănătății pielii. ■Menținerea vederii normale. 
■Metabolismul normal al fierului. ■Protejarea celulelor împotriva stress-ului oxidativ. ■Reducerea oboselii și extenuării. 

Niacina ( Vitamina B3) contribuie la:■Metabolismul energetic normal.■ Functionarea normala a sistemului nervos. ■Mentinerea sanatatii 
psihice. ■Mentinerea sanatatii membranelor mucoase. ■ Mentinerea sanatatii pielii. ■ Reducerea oboselii si extenuarii. 


