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NutVit 100% Masło
Orzechowe z Sezamem 500 g

Opis produktu
Uwaga! Opis produktu pochodzi zazwyczaj z oficjalnej strony producenta lub od dystrybutora danej marki na Polskę. Jeżeli potrzebujesz większej
ilości informacji przed zakupem, skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem. Każdemu klientowi po zakupie przysługuje prawo do bezpłatnego
indywidualnego doboru dawkowania. Dostępna jest również opcja bezpłatnego przed zakupowego doboru produktów w zależności od oczekiwanego
rezultatu.

NutVit 100% Peanut Butter + Sesame to doskonały i unikalny produkt, powstający z myślą o najbardziej wymagających smakoszach, ale również osobach, które dbają
o smukłą sylwetkę, uprawiają sport, a także dla tych, którzy ograniczają szkodliwy nadmiar soli czy cukru w swojej diecie. Głęboki, pełny, smak orzechów ziemnych
oraz dodatek nasion sezamu doskonale komponuje się zarówno na słodko jak i słono. To prawdziwa bomba cennych kwasów tłuszczowych, protein i minerałów. Głębia
smaku, 100% satysfakcji i gwarancja najwyższej jakości – NutVit 100% Peanut Butter + Sesame.
Kombinacja dwóch składników w stosunku 90:10 (90% prażonych orzechów arachidowych, 10% prażonych ziaren sezamu)
Bez dodatku soli
Bez dodatku cukru
Nie zawiera oleju palmowego
20 porcji produktu w opakowaniu
NutVit 100% Peanut Butter + Sesame
Pyszne i chrupiące orzechy ziemne są jednym z popularnych nasion oleistych znanych ludzkości od wieków. Zawierają wysoką ilość znaczących składników odżywczych
niezbędnych dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Orzechy arachidowe są wysokoenergetyczne (prawie 567 kcal na 100 g), zawierają minerały, witaminy i
antyoksydanty, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Posiadają wysoką dawkę nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wpływają na
pracę serca, mózgu oraz regulują poziom cholesterolu. Obecność białka i aminokwasów umożliwia prawidłowy wzrost i rozwój tkanek, a silne przeciwutleniacze niwelują
szkodliwe działanie wolnych rodników i wzmacniają system immunologiczny. Orzechy arachidowe obfitują w witaminy z grupy B, w tym ryboflawinę, niacynę, tiaminę,
kwas pantotenowy, witaminę B6 i foliany oraz minerały takie jak miedź, mangan, potas, wapń, żelazo, magnez, cynk i selen.
Nasiona sezamu są niezwykle korzystne dla zdrowia, choć zaledwie niewielka część osób świadoma jest ich zalet. Wpływają na kondycję psychofizyczną organizmu,
obniżają ciśnienie krwi, regulują poziom cholesterolu, wzmacniają tkankę kostną, wpływają na prawidłowy rozwój i wzrost tkanek oraz mięśni, a także przyczyniają się
do poprawy trawienia i ułatwiają detoksykację organizmu. Nasiona sezamu zawierają wiele składników odżywczych, w tym witamin, minerałów, naturalnych olei i
związków organicznych. Sezam posiada wysoką dawkę wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, manganu, miedzi, cynku, tiaminy, witaminy B6 i kwasu foliowego. Kompleks
składników witaminowo-mineralnych wzmacnia organizm, poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci, zmniejsza oznaki starzenia się, przyczynia się również do
poprawy ogólnej wytrzymałości i zdrowego wzrostu komórek, reguluje procesy energetyczne i usprawnia funkcje metaboliczne.
Właściwości NutVit 100% Peanut Butter + Sesame
Źródło łatwo przyswajalnego białka
Bogactwo zdrowych tłuszczy jedno i wielonienasyconych
Idealne dla osób aktywnych fizycznie, które mają zwiększone zapotrzebowanie na kalorie
Świetnie źródło mikro i makroskładników dla wegan i wegetarian
Doskonała baza składników mineralnych m.in. magnezu
Może wspomagać obniżanie ciśnienia tętniczego
NutVit Peanut Butter + Sesame - 100% orzechowej satysfakcji!
Składniki
Orzeszki arachidowe prażone 90%, sezam prażony 10%.
Produkt może zawierać inne orzechy, mleko (łącznie z laktozą), soję, owies, jaja, skorupiaki, ryby.
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Wartość odżywcza
Masa netto produktu: 500 g
Ilość porcji w opakowaniu: 20
Wielkość porcji: 25 g
Wartości odżywcze, Na 100 g, Na porcję, % RWS*
Wartość energetyczna, 2557 kJ/618 kcal, 639 kJ/154 kcal, 8
Tłuszcz, 50.84 g, 12.71 g, 18
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone, 6.3 g, 1.58 g, 8
Węglowodany, 8.4 g, 2.1 g, 1
- w tym cukry, 4.4 g, 1.1 g, 1
Białko, 27.5 g, 6.88 g, 14
Sól, 0.002 g, 0.007 g, *RWS - Referencyjna wartość spożycia
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