
Slo�ení: 100% èistá prvotøídní Chlorella.
Sušená biomasa sladkovodní øasy Chlorella

v tabletách. Doplnìk stravy.
Není urèeno jako náhrada pestré stravy.

Výrobek není urèen dìtem do 3 let.
Ukládejte mimo dosah dìtí.

Výrobce: Far East Microalgae Industrial Co.,
Ltd. Taipei, Taiwan

Dovozce: PROBACH, s.r.o. Èeská republika
www.bretbach.cz info@bretbach.cz

BRETBACH-FEBICO Chlorella A+ je pøírodní superpotravina obsahující
pøes 20 vitamínù a minerálù.

Pomáhá tìlu bojovat proti invazi jedù a povzbuzuje celkovì zdraví.

FEBICO Chlorella A+ je vypìstovaná v èisté, nekontaminované,
chránìné horské pramenité vodì.

FEBICO Chlorella A+ má extrémnì vysokou míru stravitelnosti díky
patentovanému nízkotlakému rychloexpanznímu procesu dezintegrace bunìk
(Patent no. 183428).

Dávkování: Dospìlí 20 tablet dennì, dìti 10 tablet.
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Obsah úèinných slo�ek
pøi dávce 20 tablet (4 g) dávka 25 tablet

Slo�ka mno�ství* %DD**

Kalorie
Bílkoviny
Uhlohydráty
Tuky
Sodík
Vitamin A
Vitamin C
Vitamin B 12
�elezo
Zinek
Chlorofyl
Beta karoten

14,50 kcal
2,35 g
0,6 g
0,3 g
1,8 mg

5000 IU
0,9 mg
4,0 µg
4,0 mg
2,8 mg

105,0 mg
7,3 mg

0,77%
4,7%
0,2%
0,5%
0,1%

24,4%
1,5%

66,7%
22,2%
18,7%

***
***

*Chlorella je pøírodní produkt a její nutrièní hodnoty
podléhají mírným sezónním odchylkám

** Stanoveno podle diety s energetickým základem
2000 calorií.

*** Tyto hodnoty ještì nejsou stanoveny.

y�ivuje organizmus

Silný ochránce proti ka�dodennímu stresu a civilizaèním chorobám

Èistí tìlo a tím výraznì pøispívá k návratu a upevnìní zdraví

Má komplexní blahodárné úèinky na trávení a metabolismus

Získá si Vás pøíjemnou a pøirozenou chutí a vùní

Neobsahuje náhradní sladidla, aroma, barviva, plniva ani konzervaèní látky

Veškeré slo�ky produktu jsou pøirozeným obsahem plodiny CHLORELLY

Na rozdíl od klasického zemìdìlství jde o hydroponické, zcela ekologické
pìstování bez pou�ití pesticidù, herbicidù a jakýchkoliv jedovatých látek.

Testována v Èeské akreditované laboratoøi obhájila hodnotu extrémnì
vysoké stravitelnosti.

Je registrována Ministerstvem zdravotnictví jako 100% biomasa ze sladkovodní
øasy Chlorella pyrenoidosa

Výrobce se mù�e pochlubit certifikací MPG
a splnìním normy ISO 9001 : 2000.

Pro ty, kteøí chtìjí �ít dlouho a u�ívat si zdraví

Tìm, kteøí chtìjí mít vynikající kondici do vysokého vìku

Ideální doplnìk pro sportovce a lidi s vysokou zátì�í

Plošnì v a tím zajiš�uje jeho ochranu

BRETBACHOCHRANNÁ ZNÁMKA - záruka vysoké kvality produktuBRETBACHOCHRANNÁ ZNÁMKA - záruka vysoké kvality produktu

PRO DLOUHOVEKOST A ZDRAVÍ


