
Ječmen Green Ways 300g
Ječmen Green Ways  je enzymatický elixír plný života. Představte si mladou rostlinku ječmenné
trávy, jak klíčí, proráží tvrdou krustu zeminy a roste vzhůru ke slunci.
Ječmen Green Ways  je enzymatický elixír plný života. Představte si mladou rostlinku ječmenné
trávy, jak klíčí, proráží tvrdou krustu zeminy a roste vzhůru ke slunci. Tento cílevědomý, mladistvý
organismus  je  sklízen  v období  svého  rozpuku.  Je  zpracován  v okamžiku,  kdy nasál  nesmírné
množství  živin a energie ze země, vody,  vzduchu a slunce.  Tyto základní  elementy se přirozeně
přetváří na komplexnější látky, jež poté využívá vyšší potravní řetězec, a tudíž i my. Ječmen GW
pěstujeme, sklízíme i zpracováváme v souladu s principy ekologického zemědělství.

Ječmen Gree ways:

• Ječmen Green Ways  je  enzymatický elixír  plný života.  Představte  si  mladou rostlinku
ječmenné  trávy,  jak klíčí,  proráží  tvrdou  krustu  zeminy a roste  vzhůru  ke  slunci.  Tento
cílevědomý  mladistvý  organismus  je  sklízen  v období  svého  rozpuku.  Je zpracován
v okamžiku, kdy nasál nesmírné množství živin a energie ze země, vody, vzduchu i slunce.
Tyto základní elementy se přirozeně přetvářejí na komplexnější látky, jež poté využívá vyšší
potravní řetězec, tudíž i my.
• Zdroj proteinů, vhodné pro sportovce

Zelený ječmen, schválená zdravotní tvrzení dle platných nařízení EU:

• Celkové tonikum vitaminů a minerálních doplňků z přírodního zdroje.
• Antioxidant.

Dávkování: je pro dospělého člověka jedna polévková lžíce. Při zátěži je možné množství ječmene
zvýšit. Předávkování nápojem (podobně jako u konzumace zeleninových džusů) v podstatě nehrozí.
Produkt  uchovávejte  v chladu  a temnu  a při  přípravě  použijte  studenou  či  vlažnou  neperlivou
vodu. Nápoj pijte dle možností, nejlépe nalačno. Hustotu si regulujte podle chuti a potřeby. Ječmen
Green Ways je produkt ryze přírodní, tudíž jeho chuť nebo vůně nemusejí být vždy zcela stejné.
Závisejí  totiž  na pěstebních podmínkách (roční  doba, teplota,  vlhkost,  svit  slunce, složení půdy
a další).

Hmotnost: 300g

Výživové údaje na 100 g:

Energetická hodnota1340 kJ / 319 kcal

Tuky 3,9 g,  z  toho,  nasycené  mastné  kyseliny 1,1  g-  mononenasycené  mastné kyseliny 0,2  g-
polynenasycené mastné kyseliny 2,6 g

Sacharidy 39 g, z toho:- cukry 23 g

Vláknina 6,9 g

Bílkoviny 28 g

Sůl 2,9 g

Hmotnost 0.3 kg
Rozsah hmotnosti 0,25 kg


