Bios Life® Matcha
30 påsar a 9g (270g)
artikelnummer 25129 (A, CH, D, I) 25286 (NO, NL, S)

Fördelarna med Bios Life® Matcha
• Främjar den kroppsliga uthålligheten

(chi-oka matcha, guarana, yerba mate, koffein)

• Bidrar till en normal ämnesomsättning som genererar energi
(B-vitamin complex)

• Stimulerar kropp och själ
• Stöder den naturliga kollagenbildningen

30 påsar a 9g (270g)
artikelnummer 25129 (A, CH,
D, I), 25286 (NO, NL, S)

(C-vitamin)

GRANATÄPPEL-BLÅBÄRSMAK

• Kan bidra till minskad trötthet och utmattning
(C-vitamin)

Vad är Bios Life® Matcha?

Bios Life® Matcha är en uppfriskande dryck med granatäppel-blåbärsmak, som kan ge ditt liv mer kraft och vitalitet. Den innehåller en
blandning av naturliga ingredienser, som till exempel vårt exklusiva,
japanska Chi-Oka matcha-gröntepulver med ceremoni-kvalitet,
granatäpplen, blåbär och C-vitamin, som tillsammans ger din kropp
antioxidanter. Bios Life® Matcha erbjuder en blandning av örter och
frukter från Amazonflodens avrinningsområden, som t.ex. guarana
och yerba mate, som verkar tillsammans, så att du känner dig ung och
stärkt.

Vetenskapen med Chi-Oka Matcha

Huvudingrediensen i Bios Life® Matcha är vårt handskördade, beprövat
biologiska gröna Chi-Oka-matcha-te från Japan. Chi-Oka-matcha-teets
hela blad torkas och mals till ett pulver, så att du får alla näringsämnen
från matchaplantan - både de vattenlösliga och de olösliga. Mängden
näringsämnen är därför tio gånger så hög som hos vanliga gröna,
svarta eller vita teer. Med kombinationen av Chi-Oka-matcha, vårt
B-vitaminkomplex och L-karnitin stöder Bios Life® Matcha en normal
energigivande ämnesomsättning. Den innehåller polyfenol och
katechin från blåbär, granatäpplen och Chi-Oka-matcha. C-vitamin
hjälper din kropp att skydda mot oxidativa skador.
Näringsvärde

Bios Life Matcha

Bios Life Matcha Focus

100 mg

36 mg

L-theanin

50 mg

70 mg

Phosphatidylcholin

0 mg

100 mg

Yerba Mate

ü

Guarana

ü

Koffein

NUTRITION VALUES
NÄHRWERTANGABEN
VALEUR NUTRITIONNELLES
INFOMAZIONI NUTRIZIONALI
VOEDINGSWAARDE
Serving size: 1 packet (9 g) with water
Portion: 1 sachet (9 g) avec d'eau
Portie: 1 zakje (9g) met water

Portionsgröβe: 1 Sachet (9 g) mit Wasser
Porzione: 1 bustina (9 g) con acqua

1 x 9 g Bios Life Matcha™
Energy · Brennwert · Energie
Valore nergetico · Energie

250 ml

per 100 ml

93 kJ / 22 kcal

37 kJ / 9 kcal

Protein · Eiweiß · Protéines · Proteine · Eiwitten

0g

0g

Carbohydrates · Kohlenhydrate · Glucides
Carboidrati · Koolhydraten
- of which sugar · davon Zucker · dont sucre
di cui zuccheri · waarvan suiker

5g

2g

2g

0,8 g

Fat · Fett · Graisse · Grassi · Vet
- of which saturated fatty acids · davon gesättigte Fettsäuren
dont acides gras saturés · di cui saturi
waarvan verzadigde vetzuren

0g
0g

0g
0g

1g

0,4 g

Fibers · Ballaststoffe · Fibres alimentaires
Fibre alimentari · Vezels

0,080 g

0,032 g

Vitamin B1 · Vitamine B1 · Vitamina B1

1,1 mg (100%*)

0,44 mg (40%*)

Vitamin B2 · Vitamine B2 · Vitamina B2

1,5 mg (107%*)

0,6 mg (43%*)

Niacin · Niacine · Niacina

19 mg (119%*)

7,6 mg (48%)

Vitamin B6 · Vitamine B6 · Vitamina B6

Sodium · Natrium · Sodio

1,6 mg (114%*)

0,6 mg (46%*)

Pantothenic acid · Pantothensäure · Acide Pantothénique
Acido pantotenico · Pantotheenzuur

6 mg (100%*)

2,4 mg (40%*)

Vitamin C · Vitamine C · Vitamina C

40 mg (50%*)

16 mg (20%*)

50 mg

20 mg

Vitamin B12 · Vitamine B12 · Vitamina B12

2 µg (80%*)

0.8 µg (32%*)

Polyphenols · Polyphenole · Polyphéenols
Polifenoli · Polyfenolen

175 mg

70 mg

û

Caffeine · Koffein · Caféine · Caffeina · Cafeine

100 mg

40 mg

û

L-carnitine · L-carnitin · L-carnitina

500 mg

200 mg

Ingredienser

Vi rekommendera att använda medlet: genom att dagligen lösa upp en påse I 250 ml
vatten och dricka blandningen.
Var god och observera: Kosttillskott skall förvaras utom räckhåll för små barn. Det är
ingen ersättning för en balanserad, varierad näring och en hälsosam livsstil. Mer än den
rekommenderade dosen bör inte tas. Inte lämpligt för gravida eller ammande kvinnor,
barn eller personer med allergi mot koffein. Skall icke
användas om säkerhetsplomberingen saknas eller är skadad.
Ingredienser: Maltodextrin, Matcha grönt tepulver, inulin, socker, fruktos, smakämnen,
surhetsreglerande medel: citronsyra, L-karnitin, kaliumklorid, natriumklorid (salt), extrakt
av gröna kaffebönor, emulgeringsmedel: sojalecitin, extrakt av granatäpple, extrakt av
druvkärnor, askorbinsyra, extrakt av grönt te med L-teanin, sötningsmedel: sukralos,
blåbärspulver, nikotinamid, D-kalcium-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin,
tiaminhydroklorid, yerba mate, guaranapulver, cyanokobalamin.

L-theanine · L-theanin · L-théanine · L-teanina · L-theanine

* % of recommended daily amount
% der empfohlenen Tagesverzehrsmenge (% RDA)
% Apport Journalier Recommandé (AJR)
% della dose giornaliera raccomandata (RDA)
% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

För mer information besök
www.unicity.com/europe

