Flavochino to napój kakaowy bogaty w bioaktywne flawonole oraz magnez i potas, ważne dla dobrej pracy nerwów
i krążenia. Jest słodzony ksylitolem – naturalnym słodzikiem
z brzozy. Kakao użyte we Flavochino zostało przygotowane
tak, aby zachowało cenne flawonole ważne dla wspierania
zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Jedna porcja Flavochino dostarcza około 200 mg flawonoli, które pomagają
utrzymać elastyczność naczyń krwionośnych, a tym samym
prawidłowy przepływ krwi. Flavochino zawiera także potas
i magnez, które są ważne dla zdrowia, w szczególności dla
krążenia i pracy układu nerwowego.
Jedna porcja Flavochino (15g) zawiera aż 1092 mg bioaktywnych polifenoli (jako równowartość katechiny), w tym
255 mg flawonoli z kakao.
Skład: kakao w proszku o niskiej zawartości tłuszczu (53%),
ksylitol, lecytyna sojowa (9,5%), guma arabska (rozpuszczalne włókna), węglan potasu, węglan
magnezu, cynamon.
Nie zawiera glutenu, cukru,
laktozy ani roślin modyfikowanych genetycznie.
Produkt wegański.

Flavochino
450 g na 30 porcji
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SteviaBase to naturalny słodzik zawierający ekstrakt z liści stewii oraz ksylitol i erytrytol (wyeliminowany został
charakterystyczny posmak stewii). SteviaBase jest 1,5
razy słodsza od cukru. Smakuje jak zwykły cukier, lecz ma
znacznie mniejszy indeks glikemiczny (ok. 8), więc jest bezpieczna dla diabetyków. Spożywanie SteviaBase zamiast
cukru przyczynia się do utrzymania mineralizacji zębów
i powoduje mniejszy wzrost poziomu cukru we krwi.
SteviaBase dostarcza ważny dla zdrowia magnez i wapń.
Magnez przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
energii, zmniejszenia uczucia zmęczenia. Magnez wraz
z wapniem są ważne dla zdrowia kości i zębów, pomagają w funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni.
Stewia (Stevia rebaudiana) to roślina od wieków używana w Ameryce Środkowej i Południowej, gdzie zwana
jest ziołem miodowym. Glikozydy stewiolowe są 300
razy słodsze od zwykłego cukru
ale bardzo niskokaloryczne.
Ksylitol jest pozyskiwany z brzozy. Ma bardzo niski indeks glikemiczny IG: 8 (IG cukru to 70).
Erytrytol jest pozyskiwany z wodorostów. 60 – 75% słodszy od
cukru ale ma 0,2 kcal/g.
Wszystkie te składniki nie powodują próchnicy.
Skad: substytuty cukru:
erytrytol, ksylitol; mleczan wapnia, magnezu,
środki słodzące: glikozydy stewiowe.
Produkt wegański, bez
glutenu i cukru.
SteviaBase
400 g na 100 porcji

Chi-Cafe
Więcej niż kawa
W Chinach Chi (czyt. „czi”) oznacza energię życia. Kawy Chi-Cafe, poza łagodnym ale długotrwałym pobudzeniem,
sprzyjają witalności, służą koncentracji, korzystnie wpływają na serce, układ nerwowy i kostny. Zwykła kawa zakwasza i prowadzi do utraty wapnia i magnezu. Chi-Cafe wręcz
odwrotnie – jest źródłem wapnia oraz magnezu i pomaga
utrzymać naturalny balans! Tylko jedna filiżanka Chi-Cafe
ma tyle minerałów zasadowych co 100g warzyw (wg wartości PRAL). Kofeina z guarany wydziela się wolno, działa
dłużej i dlatego kawy Chi-Cafe nie powodują uderzeń gorąca, wzrostu ciśnienia, zmian pracy serca. Mogą je pić nawet
osoby, które nie tolerują zwykłej kawy.

Naturalny błonnik z włókien akacji
Kawy Chi-Cafe są bogate w błonnik z włókna akacji. Jest
on ważny dla zdrowia jelit, dobrego trawienia i regularnego wypróżniania. Filiżanka Chi-Cafe zawiera 10% zalecanej
dziennej dawki błonnika, który wspomaga rozmnażanie
probiotycznych bakterii jelitowych oraz tworzy w żołądku
i jelitach cienką powłokę ochronną.

Smakowita kompozycja, która pozwala łączyć przyjemność i zdrowie. Budzi do życia, nie obciąża żołądka, reguluje pracę jelit, nie narusza rezerw magnezu i nie zakwasza organizmu. Swój wyrafinowany smak zawdzięcza
dodatkowi kaw robusta i arabica. Chi-Cafe classic umili
wolne chwile, spotkanie towarzyskie czy pracę. Sprawi,
że twoje uzależnienie stanie się źródłem zdrowia!
Skład: kawa arabica 16% i robusta 4%, rozpuszczalny
błonnik z włókien akacji (72%), naturalne aromaty: maltodekstryna, ekstrakt z guarany, grzybka reishi, żeń-szenia
ginseng. Porcja zawiera ok. 70 mg kofeiny.
400 g na ok. 67 porcji.

Chi-Cafe

Dodatek wyciągów z grzybka reishi, żeńszenia i guarany nadają Chi-Cafe szczególny aromat oraz sprzyjają witalności.
Polifenole z przefermentowanego miąższu granatu to jedne z najsilniejszych
naturalnych antyutleniaczy. Korzystnie
wpływają na serce oraz układ krążenia
oraz hamują procesy starzenia.
Aromatyczne przyprawy dopełniają
wyrafinowane smaki kaw Chi-Cafe.

Kawy Chi-Cafe są:
cukier

bio

Chi-Cafe bio i Chi-Cafe classic mają ten sam skład
i smak, lecz Chi-Cafe bio zawiera tylko składniki z upraw
ekologicznych.
400 g na ok. 67 porcji.

Guarana, żeń-szeń, grzybek reishi
i polifenole z granatu

gluten

classic

vegan
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Chi-Cafe

balans

Jej tajemnica to harmonijna kompozycja łagodnej kawy
arabica i robusta, magnezu, błonnika z włókien akacji oraz
wyciągów z zielonych ziaren kawy, owoców granatu, guarany i żeńszenia. Dopełnieniem są wyszukane przyprawy
i kakao.
Chi-Cafe Balans jest bogata w magnez, który jest ważny
dla zdrowych kości, nerwów, dobrego samopoczucia, pracy serca, przemiany materii i redukcji zmęczenia. Zawiera
wapń i ma dużo antyutleniaczy, które spowalniają procesy
starzenia się komórek i działają witalizująco.
Skład: włókno akacji (55%), kawa rozpuszczalna (22%),
dekstryna z kukurydzy (9%), ekstrakt z guarany (4%), cytrynian magnezu, aromat naturalny (kakaowy, ginseng), ekstrakt z kawy (2%), mleczan wapnia, ekstrakt z owocu granatu
(1%). Jedna porcja zawiera 85 mg naturalnej kofeiny.
180g / 450 g na 36 / 90 porcji.

Chi-Cafe

proactive

Chi-Cafe proactive jest nieco silniejsza i ostrzejsza niż
pozostałe kawy Chi-Cafe. Także pobudza nieco bardziej.
Zawdzięcza to szczególnej kompozycji przypraw do
kawy oraz bogatemu w przeciwutleniacze ekstraktowi z owocu granatu. Nadają one Chi-Cafe proactive wyrafinowany, lekko orientalny smak. Przyczyniają się także do jej lepszego przyswajania.
Chi-Cafe proactive jest szczególnie polecana dla osób potrzebujących dodatkowej i dłużej działającej dawki energii.
Skład: rozpuszczalny błonnik z włókien
akacji (55%), rozpuszczalna kawa arabica (25%), dekstryna z kukurydzy, ekstrakt
guarany (5%), ekstrakt z soku owoców
granatu (1,7%), żeńszeń (0,3%), kardamon,
cynamon, goździki, ziele angielskie, gałka
muszkatołowa, wanilia bourbon. Porcja zawiera ok. 115 mg naturalnej kofeiny.
180 g na ok. 36 porcji.

