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Superfood Power- Greens 300 gr   Poeder  

Nurin`s Basic-Greens kan met recht een superfood worden genoemd. Deze formule zit 
boordevol zorgvuldig geselecteerde natuurlijke voedingsstoffen. Omdat de ingredienten 
per oogst van kleur en smaak kunnen verschillen kan de smaak variëren per batch! 

Basic-Greens kan met recht een superfood worden genoemd.  

Deze formule zit boordevol zorgvuldig geselecteerde natuurlijke voedingsstoffen.  

Basic-Greens bevat enzymen, vezels en de maagzuurresistente probiotica Lactospore™. 

Lactospore™ is een bereiding van het melkzuur bacillus die is gebaseerd op de species 

Lactobacillus Sporogenes. 

Basic-Greens bevat maar liefst 27 soorten groenten en fruit 

Basic-Greens bevat verder het unieke Fruits & Greens 100:1. Dit is een extract van maar 

liefst zevenentwintig verschillende soorten groenten en  ruit.   n gram  ruits & Greens 

extract bevat evenveel voedingsstoffen als 100 gram verse groenten en fruit. Barley 

Grass is een van de rijkste voedingsbronnen op aarde. Het heeft sterk basische 

eigenschappen. De spirulina in Daily Greens is een goede bron van chlorophyl 

(bladgroen). 

De seals bevatten een kleine punctie met het oog op luchtvracht. 

De producten worden afgevuld bij atmosferische luchtdruk van ongeveer 1013 kPa.  

Tijdens transport zal de luchtdruk in het vrachtruim dalen om dan tijdens de landing van  

het vliegtuig weer zeer vlug te stijgen naar 1013 kPa. Door de druk verschillen die het  

product ondergaat tijdens het transport, zal de pot na lading geïmplodeerd zijn. 

Via de kleine punctie kan de luchtdruk in en buiten de pot in equilibrium komen en blijft  

de oorspronkelijke vorm van de pot behouden. 

Het kleine gaatje zal de kwaliteit van het poeder niet aantasten. 

Voedingswaarde en content vitaminen en mineralen 

De voedingswaarde bij dit product is niet verplicht op te nemen op het label omdat het 

product wordt aangeboden als voedingssupplement en niet als voeding. Indien deze 

wordt opgenomen op het label is het advies om deze zowel per dosering als per 100 

gram weer te geven. De vitaminen en mineralen zijn niet bepaald in dit poeder en kunnen 

daarom niet vermeld worden. 
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Samenstelling en geadviseerd gebruik 
 

Samenstelling per dagdosering (10 gram) 

Ingredient Hoeveelheid Percentage RI* Verbinding 

Kruiden 
   

Tarwegras 5600 mg 
  

Acacia Arabica 1240 mg 
 

Vezel 

Fruits & Greens 740 mg 
 

Extract 100:1 

Appel 720 mg 
 

vezel 

Chlorella 300 mg 
  

Acerola 190 mg 
 

Poeder 

Groene thee 30 mg 
  

Druivenpit 30 mg 
 

Extract (95% OPC) 

Siberische Ginseng (Eleutherococcus Senticosus) 10 mg 
 

Extract 10:1 

Probiotica 
   

Lactospore® 46 mg 
  

Overig 
   

Spirulina 700 mg 
  

Digezyme® 46 mg 
 

Enzym Blend 

Policosanol complex 30 mg 
  

*) Referentie Inname. 
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Voedingswaarde per 10 gram 

 
Hoeveelheid Hoeveelheid per dagdosering 

 

Energie (kcal) 25.176 / 104.987 kJ 
  

Vet 0,260 g 
  

Waarvan verzadigd vet 0,014 g 
  

Koolhydraten 2,215 g 
  

Waarvan suikers 0,516 
  

Vezels 3,606 g 
  

Eiwit 1,613 g 
  

Zout 0,028 g 
  

*) Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. 

Categorie: Kruiden. Ingredienten: Tarwegras, Acacia vezel, Fruits & Greens extract (100:1), appel vezel, 

Spirulina platensis, Chlorella, lemon aroma (natuurlijke smaakstof), Acerola poeder, citroenzuur 
(voedingszuur), Stevia 98% Rebo A (natuurlijke zoetstof), Lactospore (R), Digezyme (r), Groene thee 
extract, Druivenpit extract, policosanol complex, natriumgluconaat (zuurteregelaar), Siberische ginseng 
extract. 
Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 

 

 

Geadviseerd dagelijks gebruik: Gebruik 10 gram (~1 maatlepel) met water als aanvulling 

op uw dagelijkse voeding. Of zoals geadviseerd. 

 

Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van 

belang. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 

Smaak kan variëren per batch. 

 

Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge 

kinderen houden. 

 

Inhoud: 300 gram 

 


