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TRIA SEMPRE EL MILLOR
De venda en establiments especialitzats
Els complements alimentaris no s’han d’utilitzar com a substituts
d’una dieta equilibrada i variada i un estil de vida saludable.

PROTOCOL ABANS D’ESMORZAR
Activar-nos i depurar-nos

Abans d’endinsar-nos de ple en la temàtica dels esmorzars,
volem transmetre la importància de tenir uns bons hàbits
de vida per millorar la salut. Portar una alimentació neta i
conscient, evitar el sedentarisme i fer alguna activitat física
al dia són els pilars bàsics per aconseguir-ho. Hi ha altres
petits hàbits que si els duem a terme cada dia arriben a tenir molta influència en el nostre benestar. En detallem uns
quants, que formen part d’un protocol per ajudar l’organisme a eliminar toxines:
1. Primer de tot, hem de raspallar-nos les dents i la llengua de seguida que ens llevem
amb l’objectiu d’eliminar les toxines acumulades a la boca durant la nit.
2. Tot seguit hem de beure un got d’aigua tèbia amb el suc d’una llimona. Només s’ha
d’escalfar l’aigua una mica per poder prendre-s’ho tebi, així preservarem la vitamina C,
que l’escalfor destrueix. Aquest hàbit ajuda a despertar i activar el metabolisme per a
tota la jornada. És ideal per potenciar l’eliminació del greix acumulat i les toxines i ajudar a desbloquejar el fetge. És un gran alcalinitzant, millora la digestió, ajuda a reforçar
el sistema immunològic, a regular la pressió sanguínia, a reduir els nivells de colesterol
dolent (LDL) i els nivells de sucre a la sang, estimula la producció de col·lagen… És un
hàbit depuratiu i potenciador de la joventut. Podem incloure-hi algun suplement de vitamina C per potenciar-ne l’efecte depuratiu.
3. Aquest moment és ideal per afegir-hi un suplement depuratiu, com els comprimits
d’alga clorel·la o d’espirulina. Les dues algues es coneixen per la seva composició
nutricional àmplia, fet que les fa recomanables com un complement a una dieta equilibrada i saludable. Contenen proteïna completa, ja que tenen els vuit aminoàcids
essencials, i l’espirulina destaca per tenir-ne una proporció alta. Són riques en vitamines, oligoelements, fibra i clorofil·la, cosa que les fa ideals en els inicis de processos depuratius o en cas de necessitar alcalinitzar el medi intern. L’espirulina també
destaca per tenir ferro vegetal, fet que provoca un efecte energètic ideal en processos
d’anèmia, persones vegetarianes, amb desgast físic o amb símptomes de cansament.
En el mercat trobem també diferents complements alimentosos que permeten una
bona depuració i activació del metabolisme, molt adients per ser consumits al matí
en dejú.

HEM D’ESMORZAR?
El primer àpat del dia ens marcarà molt l’energia durant la resta del dia. Com tot,
però, no hi ha cap veritat absoluta sobre si hem d’esmorzar, la resposta és depèn.
Si ens llevem sense gana és convenient fer el protocol d’abans d’esmorzar,
comentat en el punt anterior i, posteriorment, respectar el que ens demana
l’organisme, no menjar. En aquest cas,
hem de preguntar-nos per què ens llevem sense gana. Analitzar què vam sopar i a quina hora el dia anterior i l’hora
que vam anar a dormir ens ajudarà a
prendre consciencia de l’efecte que
això produeix en el nostre organisme.
Respectar el sistema digestiu, donar-li
temps per pair, ajudarà a garantir un
son regenerador i reparador, cosa que
farà que ens llevem amb més energia i,
possiblement, amb més gana.
L’esmorzar és l’àpat del dia, juntament amb el berenar, que té més incògnites. Segons l’OMS, el primer àpat del
dia ha de representar entre un 20-25 %
de la ingesta energètica d’un dia. Sobretot si ens referim als esmorzars dels
més petits de la casa, que estan en ple
creixement i als quals cal sumar el desgast mental dels estudis. Per fer-ho tot
correctament i sense patir deficiències
és vital que facin un esmorzar equilibrat
i saludable.
El fet de saltar-se el primer àpat del
dia pot donar peu que arribem a l’hora
del dinar amb molta més gana, cosa que
farà que ens costi més de sentir la sacietat. Inclús hi ha estudis que diuen que
pot potenciar l’obesitat. El més important de tot, però, és escoltar el que ens
demana l’organisme. Si no tenim gens
de gana, serà per algun motiu.

L’hàbit d’esmorzar equilibradament ajuda a tenir els beneficis següents:
– Proporciona energia constant per activar el metabolisme i posar-nos en
marxa.
– Fa que obtinguem més concentració i
més rendiment físic i mental.
– Preveu l’obesitat i ajuda a mantenir un
pes estable.
– Fa que tinguem més sacietat i elimina
picar entre hores.
– Evita arribar a l’hora del dinar amb
una gana voraç.
– Prendre un esmorzar desequilibrat es
relaciona amb el dèficit d’atenció i la
hiperactivitat.

COM HA DE SER UN ESMORZAR SALUDABLE I EQUILIBRAT?
Al matí, el nostre cos està preparat per afrontar el dia i les activitats quotidianes. Si hem
sopat el dia abans entre les 19 h i les 21 h, haurem fet un dejuni nocturn proper a les 12
hores. Aquest hàbit ajuda a eliminar excrements, tòxics i líquids que l’organisme considera residus. Segons els cicles de la digestió, de les 6 h a les 12 hores el nostre organisme
està en la fase d’eliminació. Per això, els aliments crus, com les fulles verdes, els brots, els
germinats i la fruita són els més adequats per potenciar aquesta fase depurativa. També
són aliments que ens aportaran l’energia necessària per fer una bona carregada de piles.
En l’àmbit calòric l’esmorzar depèn de cada persona tenint en compte el sexe, l’edat, el
metabolisme i l’activitat física.
A nosaltres, però, no ens agrada comptar calories, sinó que preferim «comptar»
nutrients. Tenir la consciència de quins són els que necessitem i amb què els podem
aconseguir és la clau per entendre l’alimentació d’una manera més harmoniosa i així potenciar el nostre benestar.

Qualsevol esmorzar ha de ser saludable
i equilibrat i per aconseguir-ho ha
d’acomplir les premisses següents:
1- Hem d’incloure-hi cereals integrals (hidrats de carboni complexos), com menys
processats millor, per mantenir els nivells de sucre a la sang com més estables millor.
Hem d’evitar les fonts d’hidrats de carboni refinats:
•

•

•

Pa: les persones acostumades a esmorzar amb pa no cal que l’elimineu. Heu de
buscar un pa saludable, rebutjar el pa de blat, pel tipus de gluten que conté, i
buscar-ne d’ecològic fet amb massa mare. Hi ha diferents opcions, com el d’espelta i el de kamut, o millor si és amb farines sense gluten, com el pa de fajol.
La civada: és un cereal energètic ric en minerals (zinc, calci, iode, ferro, fòsfor) i en
sílice. És rica en set dels nou aminoàcids essencials. També conté greixos de bona qualitat i vitamines del grup B i E, entre d’altres. És una gran reguladora del colesterol, del
sistema nerviós i del trànsit intestinal gràcies al seu tipus de fibra soluble (beta-glucans). En flocs és la manera més fàcil de consumir-la en el primer àpat del dia.
Fajol, blat cairut o blat negre: tot i que el tractem com si fos un cereal, en realitat és un

pseudocereal sense gluten i amb un valor nutricional superior als cereals. Com que els
hidrats de carboni són el seu màxim component, també és ric en proteïna, vitamines i
antioxidants i té un índex glucèmic mitjà-baix, cosa que evita els pics elevats de sucre
a la sang. És un gra que segons la medicina tradicional xinesa tonifica els ronyons i la
circulació. Abans de cuinar-lo és convenient deixar-lo en remull la nit anterior i posteriorment llençar l’aigua. Aquest procés ajuda a eliminar part dels antinutrients.
2- Hem d’evitar la ingesta de sucre refinat i productes que en continguin (cal llegir les
etiquetes dels productes que comprem). A canvi podem utilitzar petites dosis d’edulcorants de bona qualitat com sucre de panela, mel, xarop d’atzavara o fruita seca o fresca.
3- Hem d’incloure-hi una peça de fruita, millor si és cítrica o rica en vitamina C: mandarines, taronges, maduixes, cireres, kiwis… en consumiren una o altra quan en sigui temporada.
4- Hem de substituir els làctics de vaca:
•

•

Begudes vegetals: són molt bons substituts de la llet de vaca. Són begudes obtingudes
de cereals o llavors. Cal consumir-les sempre amb certificat ecològic i cal mirar el contingut en sucres que tenen i apostar per les que no porten cap tipus d’edulcorant afegit.
El més recomanable és anar variant entre els diferents tipus que hi ha perquè totes
tenen propietats diferents (mill, civada, arròs, espelta...). També n’hi ha sense gluten.
Làctics de cabra o ovella (formatge tendre, fresc, iogurt o quefir): és una de
les alternatives més saludables als làctics de vaca. La seva composició variarà
tant en funció de l’alimentació de l’animal com de l’estació i del producte final,
però els seus valors mitjans són d’un aliment ric en lactosa, greix (sobretot els
d’origen d’ovella), proteïna, vitamines (A, D i E) i minerals, sobretot, en potassi i
calci —són una bona font d’aquest últim per la seva bona absorció.

5- Hem d’incloure-hi greixos saludables: alvocat, fruita seca crua i sense sal, tahina,
llavors, oli d’oliva verge extra de primera extracció en fred, ou o cremes de fruita seca
i oli de coco de primera extracció en fred.
•

•

Alvocat madur: fruita rica en greixos poliinsaturats i monoinsaturats —aquests
últims, sobretot quan està madur—. És ric en fibra soluble i insoluble, molt beneficioses per mantenir una bona salut intestinal. També és ric en minerals (potassi i
magnesi), en vitamines del grup B i, sobretot, de l’E. Té un gran contingut en antioxidants. És beneficiós per a la salut cardiovascular, regula el sistema nerviós, la gana,
els nivells de sucre a la sang, conté efecte antienvelliment i pot ajudar a perdre pes,
a regular el sistema hormonal i a tenir una vista i una pell més saludables.
Oli de coco: és un tipus de greix saturat de cadena mitjana (principalment, àcid làuric),
cosa que el fa molt especial, ja que un cop digerit l’organisme l’utilitza com a font d’energia. Per això podem dir que activa el metabolisme i ajuda a la pèrdua de pes. És ric en
antioxidants, antibacterià, ajuda a regular el colesterol i és antiinflamatori. Com que és
un greix saturat és estable a la temperatura i la millor opció per utilitzar-lo és en coccions
amb foc. Com amb la resta d’olis, ha de ser de primera extracció en fred. És ideal per a receptes dolces i salades, en un saltejat de verdures, afegit en un batut o posat directament
a sobre del pa i barrejat a parts iguals amb oli de llinosa i un xic de vinagre d’umeboshi.

6- Hem de menjar proteïna de bona qualitat:
- D’origen vegetal:
•

•

•

Paté de cigrons (hummus): és una font de proteïna completa gràcies als aminoàcids essencials provinents dels cigrons i de la tahina. La mateixa recepta la podem utilitzar per fer hummus de qualsevol altre llegum, com de mongetes azuki,
font de proteïna completa, també, i conegudes segons la medicina tradicional
xinesa per tonificar els ronyons.
Tahina: pasta de sèsam cru o torrat amb un punt de sal. Les dues opcions són
riques en àcids grassos essencials omega-6 i també omega-9, que ajuden a
mantenir la salut cardiovascular i prevenir la mala circulació. És un aliment molt
nutritiu, ideal per ajudar a potenciar la concentració, la memòria i equilibrar el
sistema nerviós. És ric en aminoàcids i minerals.
Fruita seca: com les ametlles, les avellanes i les nous. Cada una és una autèntica
font de greixos saludables, com els insaturats, els greixos anomenats cardiosaludables, ja que protegeixen el cor. Són antioxidants pel seu alt contingut en vitamina E, sobretot, les avellanes. Són riques en calci, fòsfor, magnesi, zinc, potassi,
ferro; les ametlles són les que tenen el contingut més elevat en calci. Sempre és
millor menjar-les crues i sense sal, i si pot ser hidratades amb aigua mineral durant unes 8-10 h, per eliminar-ne els antinutrients, els quals no deixen absorbir
els minerals de la mateixa fruita seca. Passades les hores de la hidratació, ja les
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tenim a punt per ser consumides o fer-ne alguna preparació, com fer-les germinar, deshidratar-les o torrar-les lleument. Podem afegir a aquest grup d’aliments
els festucs, els pinyons i les nous del Brasil. Aquestes últimes són conegudes per
ser l’aliment amb més contingut en seleni que hi ha, un gran mineral que estimula la funció antioxidant del glutatió-peroxidasa, un sistema antioxidant que
impedeix la formació de radicals lliures, millora la funció del sistema immunitari
i preveu l’envelliment prematur.
Cremes de fruita seca: és font concentrada de tots els nutrients esmentats de la
fruita seca. Com que són molt denses cal consumir-les amb moderació.
Pol·len: és un suplement nutricional ric en carbohidrats, proteïnes (conté 22
aminoàcids essencials), enzims, vitamines del grup B, antioxidants (com el betacarotè) i fitosterols. És conegut per les seves propietats vigoritzants i reconstituents, que el fan ideal per combatre l’astènia, el decaïment i cansament. És
adequat per a esportistes, estudiants o per a persones en etapes d’estrès, nerviosisme, depressió o astènia. Com que té un efecte rejovenidor sobre les cèl·lules
de l’organisme, pot retardar els símptomes de l’envelliment. També té propietats
antibacterianes, antiinflamatòries i és potenciador del sistema immunològic, per
tant, és un complement ideal per a la vista i la pell. També regula el sistema digestiu i hormonal. Està contraindicat per a les persones al·lèrgiques al pol·len.
Llavors (sèsam, xia, carbassa, gira-sol, cànem): les llavors són un aliment viu
que cal despertar. Per això és millor menjar-se-les crues i sense sal, i si pot ser
hidratades amb aigua mineral durant unes 8-10 h per eliminar-ne els antinutri-

•
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•
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Els complements alimentaris no s’han d’utilitzar com a substituts d’una dieta equilibrada i variada i un estil de vida saludable.

ents, els quals no deixen absorbir els minerals de les mateixes llavors. Passades
les hores de la hidratació, ja les tenim a punt per ser consumides o fer-ne alguna
preparació, com fer-les germinar, deshidratar-les o torrar-les lleument. Aquest
procés no cal fer-lo amb les llavors de xia i de cànem. Cada una és una autèntica
font de minerals; antioxidants; vitamines, sobretot del grup B; àcids grassos essencials (omega-3 i omega-6), i de proteïnes vegetals.
- D’origen animal:
•

•

•

Ou: és un aliment altament nutritiu, ja que és l’inici d’una vida. Té una proteïna
d’alt valor biològic, la qual es troba gairebé tota a la clara. La cocció de l’ou en fa
variar molt el contingut final calòric: la cocció de l’ou passat per aigua, a la planxa
o de l’ou escaldat són les més saludables i les que eviten l’oxidació del colesterol
contingut en el rovell. És ric en vitamines del grup B, E i carotenoides. Tot i que
el seu contingut en B12 no és gaire elevat, un sol ou ens n’aporta un 51 % de la
quantitat diària recomanada. És un aliment ideal per començar el matí, tant per a
adults com per a petits. Aconsellem que els consumiu sempre ecològics, és a dir,
a l’hora de comprar-los cal escollir els que el primer dígit del codi comença per 0.
Anxoves: són una autèntica font d’omega-3 (EPA i DHA), un tipus d’àcids grassos essencials que el nostre organisme aprofita directament. Els aliments vegetals que contenen àcids grassos omega-3 els tenen en la forma d’àcid linolènic
(LNA), que el nostre cos ha de transformar en DHA i EPA per poder aprofitar-lo.
Els omega-3 són greixos essencials perquè el nostre cos els necessita per dur
a terme diferents funcions —ja que no els pot fabricar—, com la creació d’hormones, per a un funcionament correcte de la retina, del sistema nerviós, de les
neurones i del sistema immunitari, entre d’altres. Redueix les probabilitats d’aparició de certs tipus de càncer, millora el sistema circulatori i té grans propietats
antiinflamatòries, molt necessaris per mantenir una bona salut mental.
Pernil ibèric: el pernil ibèric forma part de la dieta tradicional mediterrània. Cal
distingir-lo de la resta d’embotits per no ficar-lo dins del mateix sac, ja que pel
seu alt contingut en nutrients és un aliment totalment saludable. L’alt contingut
en àcid oleic que té ajuda a augmentar la taxa de colesterol d’HDL i a reduir la
taxa del d’LDL. És ric en vitamines del grup B i en minerals, dels quals cal destacar el contingut en ferro. I si hem de mencionar-ne les calories, hem de tenir en
compte que 100 g de pernil ibèric només aporten unes 250 kcal.

7- Hem d’afegir-hi aliments vius:
•

•

Germinats: els germinats són els aliments amb més vitalitat i menys tòxics del planeta. Tenen la força concentrada de la planta, en tenen tot el potencial de desenvolupament i l’energia vital. Contenen grans quantitats d’enzims, antioxidants, minerals i
aminoàcids. Tenen un gran poder depuratiu i un poder regeneratiu únic per mantenir
i recuperar la salut depurant l’organisme. Si consumim varietat de germinats cada
dia, utilitzant-los per condimentar qualsevol recepta, ja sigui dolça o salada, sentirem un increment espectacular de la nostra vitalitat.
Fulles verdes i brots: molt recomanables per la gran quantitat de clorofil·la que tenen, que nodreix i depura la sang. Aporten vitalitat, són alcalitzinadors i tenen una
gran quantitat de vitamines i minerals com
el ferro, el calci, el potassi i el magnesi.
Totes aquests raons són suficients
per incloure-les en cada àpat.

FONTS DE CALCI DE BONA ABSORCIÓ
Quan parlem d’esmorzar molt fàcilment
ens pot venir al cap el calci i els làctics de
vaca. Nosaltres us volem presentar les alternatives als làctics de vaca, ja que els últims estudis demostren que la seva absorció és més baixa que altres opcions. Fins i
tot hi ha corrents que ens diuen que la llet
de vaca descalcifica en comptes d’aportar
calci. En tot cas, si se’n consumeix sempre
és millor que es faci amb opcions ecològiques, per evitar el consum dels tractaments hormonals i antibiòtics als quals
sotmeten l’animal.
L’alga Lihothamnium sp. és una
bona font de calci. La podem trobar en
begudes vegetals, en què l’afegeixen.
Són una bona opció per substituir els
làctics. També la trobem en suplementació, d’aquesta forma en millorem la
capacitat de ser absorbida.
A més us anomenem els ingredients
amb alta absorció de calci, per ordre de

contingut en mg cada 100 g d’aliment:
. Germinats
d’alfals
. Llavors
de rosella
. Wakame
. Llavors de sèsam
. Kombu
. Garrofa
. Sardines
. Anxoves

. Ametlles
. Avellanes
. Bròquil
. Espinacs
. Coliflor
. Col
. Cigrons
. Civada
. Bròcoli
. Taronja

Quan parlem de calci hem de tenir més
en compte que hem d’evitar els aliments
que ens desmineralitzen, com els refinats,
sobretot el sucre blanc, l’excés de proteïna
animal i una alimentació altament acidificant. També ens hem de preocupar d’incloure a l’esmorzar diàriament aliments de
la llista, aliments rics en calci, dels quals
puguem fer, sobretot, una bona absorció.

receptes

Receptes elaborades
per la Cristinya Manyer
cristinamanyer.com

T = tassa de 250 ml
c. s. = cullerada sopera
c. p. = culleradeta de postres

Crep de fajol
farcit de vegetals i anxoves
INGREDIENTS (6 creps)
- 1 T de fajol deixat en remull tota la nit
- 1,5 T d’aigua mineral
- 1 c. s. d’oli d’oliva extra verge (OOVE)
- 1 c. c. de sal marina
- 1 c. p. de romaní molt (opcional)
- 1 c. p. d’orenga en fulla seca
- 1 c. p. de curri
- 1 c. p. de comí molt

INGREDIENTS PER AL FARCIT
- 1 ou passat per aigua durant 5 min
- Brots de canonges o ruca
- Alvocat madur laminat
- Tomàquet a rodanxes
- Anxoves en oli d’oliva
- Germinats d’alfals

1. Escorreu el fajol i esbandiu-lo. Bateu-lo amb la resta d’ingredients dels creps fins
a aconseguir una pasta de textura ben fina.
2. Escalfeu una paella que sigui antiadherent i aboqueu-hi la quantitat de massa
dels creps necessària per fer una capa fina. Coeu-ho a foc mitjà. Quan veieu que els
costats es comencen a desenganxar de la paella ja li podeu donar la volta i deixar-la
coure uns 30 segons més. No heu de coure-les gaire, ja que si no queden seques.
3. Farciu-la amb els ingredients que us proposem i enrotlleu-la.

Temps de preparació: 5 min
Temps de cocció de les creps: 15 min

Consell: podeu fer més quantitat de creps i ja les tindreu a punt per farcir sempre que us vinguin de gust.

Bol verd
Els batuts i sucs verds ens permeten incorporar les fulles verdes i les fruites als esmorzars d’una forma divertida i nutritiva. Perquè sigui digestiu cal evitar barrejar les
fruites dolces amb les àcides. El podem fer més nutritiu afegint-hi llavors o fruita
seca, com us presentem en la recepta següent:
INGREDIENTS
- 2 préssecs o fruita de temporada
- 1 T d’aigua coco o mineral
- 2-3 fulles de col verda (sense el tronc)
- 1 branca d’api petita
- 1/2 alvocat madur
- 2 c. s. de xia
- 1 c. s. de baies de goji
- 2 cm de cúrcuma fresca 			
o 1 c. p. de cúrcuma en pols
- 1 rodanxeta de gingebre fresc
- 1 bon grapat de fulles de menta fresca

INGREDIENTS PER A LA GUARNICIÓ
PER PERSONA
- Varietat de fruits del bosc: gerds,
mores, nabius
- 1 c. s. pol·len
- 2 nous del Brasil laminades
- Canyella en pols
- Grapat de germinats d’alfals

1. Peleu el préssec i feu-ne trossos. Afegiu-lo al got de la batedora juntament amb
la resta d’ingredients, menys l’alvocat. Si no teniu una batedora gaire potent millor
bateu primer les llavors de xia en un molinet de cafè.
2. Bateu a màxima potència tots els ingredients fins a aconseguir una textura ben
fina. Afegiu-hi l’alvocat i bateu-ho a mitja potència fins que tot quedi integrat.
3. Serviu-ho en un bol i afegiu-hi els ingredients de guarnició que us proposem, els
quals us ajudaran també a mastegar cada cullerada del batut, fet que el farà més
digestiu i que n’absorbim millor els nutrients.

Temps de preparació: 5 minuts
Comensals: 2 pax

Púding de xia de civada
amb melmelada crua
Una altra opció d’esmorzar saludable està feta amb flocs de civada per aconseguir un efecte
més energètic. Us presentem una recepta preparada també amb una beguda vegetal, ja que és
una opció molt més saludable per als que tenen l’hàbit de prendre llet de vaca en l’esmorzar.
INGREDIENTS
- 2 T de flocs de civada
- 3 T de beguda vegetal 		
(ametlles, civada o arròs)
- 4 c. s. de xia
- 1 c. p. de canyella en pols
- Ratlladura d’1 llimona
INGREDIENTS DE GUARNICIÓ
- Festucs picats
- Cireres
- Flocs de cacau

INGREDIENTS PER A
LA MELMELADA CRUA
- 2 T de cireres (netes i sense pinyol) o
de fruita de temporada
- 2 dàtils (nets i sense pinyol)
- 1 c. s. de llavors de xia
- 1 pessic de sal marina sense refinar
- 1 pessic de vainilla en pols

1. Prepareu la melmelada batent tots els ingredients menys la xia fins a aconseguir
una pasta de textura fina. Barregeu-ho amb la xia i reserveu-ho en un pot de vidre a
la nevera (utilitzeu la fruita de temporada que més us agradi).
2. En un bol gran barregeu-hi tots els ingredients del púding de xia i deixeu-los reposar tota la nit.
3. Al matí si ho necessiteu ajusteu la consistència del púding de xia afegint-hi més
beguda vegetal. Serviu en un bol individual la melmelada, perquè cadascú se la posi
sobre el púding i acabeu posant-hi les guarnicions que us proposem.

Temps de preparació: 5 minuts
Temps de repòs: 30 min o tota la nit
Comensals: 2-3 pax

Coneixes
les nostres
solucions
detox?
Total ClenseTM Multisystem
Ajuda el procés de neteja hepàtica,
renal i de budell.
Total cleanseTM Daily Fiber
Equilibrada combinació de fibra soluble
i insoluble total.
Total CleanseTM Liver
Formula que afavoreix el procés
de neteja hepàtica.
Total CleanseTM Kidnyes
Ajuda el sistema de neteja renal
de l’organisme.
Total CleanseTM Uric Acid
És un ajut en el procés d’eliminació
de l’excés d’àcid úric.

natural solutions
smimport.com
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