
Étrend-kiegészítők, vitaminok

M’Essence ChocoNess csemege szelet
20 g
ME 013

Földimandulás csemege szeletek belga csokiban, süngomba 
hozzáadásával és kókuszvirág cukorral

Glutén-, tej-, színezék-, aroma-, ízfokozó-, GMO mentes, vegán és 
egyben paleo termék
Fő összetevője a földimandula vagy Tigrismogyoró, Tigrisdió vagy 
latin nevén Cyperus Esculentus mely amellett, hogy egészséges, segít 
a súlyvesztésben is! Finomított cukormentes!

A földimandula /tigrismogyoró/ hatása az emberi szervezetre:
- Serkenti az emésztést, mivel a rostanyagok a bélben megduzzadnak, 
és aktiváló energiát fejtenek ki a nyálkahártyára. Ezáltal az egyik 
leggyakoribb civilizációs betegséget, a székrekedést napokon belül 
megszünteti.
- A rostanyagok az emésztőrendszerben megkötik a méreganyagokat 
és segítenek veszélytelen kiválasztásukban.
- A rostanyagok védik a bélflórát, erősítik a kívánatos szimbionta 
csírákat és egyidejűleg elfojtják a veszélyes mikroorganizmusokat.
- A földimandula tartalmaz számos enzimet, fitohormont, biotint 
(H-vitamin). Flavonoidot, ami az érfalakat stabilizálja és a szöveteket, 
szerveket, sejteket védi a szabad gyökökkel szemben, úgy, mint az 
E-vitamin.
- A természetesen édeskés földi mandula, regeneráló, energiát 
adó, teljesítményt növelő, idegerősítő. Kitűnően alkalmas magas 
teljesítmény igényeknél, pl. munka, iskola, sport.
- A földimandula rostanyag tartalma fő hatását a vastagbélben fejti ki. 
Védi a bélflórát és ápolja a nyálkahártyát, ezáltal megelőző és gyógyító 
hatása lehet bélpanaszoknál, bélgyulladásoknál és béldaganatnál.
- A földimandula étvágycsökkentő hatását sok fogyni vágyó értékeli, 
mivel telt érzést okozva segít az erőszakmentes, de egészséges 
fogyásban.
100%-ban allergénmentes.
Magvakra és csonthéjasokra allergiások is fogyaszthatják.

ÖSSZETEVŐK:
kókuszvirág cukor, étcsokoládé 
(kakaómassza, kakaóvaj, kakaópor, 
szójalecitin, természetes vanília 
aroma), kukorica keményítőpor, 
tigrismogyoró panír, tigrismogyoró 
liszt, kókuszolaj, glicerin, süngomba, 
C-vitamin.

Az itt felsorolt információk NEM 
a termékre vonatkoznak, hanem 
szakirodalmi hivatkozások szerint 
lettek összegyűjtve, és a nevezett 
gombafajra vonatkoznak.



A kínai süngomba (Hericium erinaceus) vagy más nevén oroszlánsörény gomba a keleti gyógyászok 
körében már évszázadok óta megbecsült gyógygomba. A legenda szerint, akik rendszeresen fog-
yasztják a kínai süngombát, azok acélidegzetűek lesznek, és memóriájuk szinte tökéletessé válik. 
Az eddigi kutatások már bebizonyították, hogy az emésztésre kifejtett jótékony hatása mellett sok, 
egyéb hasznos hatással is rendelkezik, mint például: fekélyellenes hatás, gyulladáscsökkentő 
hatás, antimikrobás hatás, immuntámogató hatás. A gyomor krónikus gyulladásos betegsé-
gének kiegészítő kezelésére vonatkozó vizsgálati eredmények is születtek, melyek alátámasztják a 
süngomba használhatóságát.
Egy szelet tartalmazza az egy napi adag süngomba hatóanyag mennyiséget és ezáltal 
pozitív hatásait.

Belga csokoládé: Kiváló antioxidáns forrás. Polifenol tartalma révén jótékony hatással van a szív- 
és érrendszerre. Javítja a vérkeringést és a koleszterinszintet. Kedvező hatással van az agy 
vérellátására is.

Kókuszvirágcukor: A kókuszvirág nektárjának (a levágott virágból nyerik ki) sűrítménye. A 
kiszárítás után nyert világosbarna kristályok még tartalmazzák a nektár vitaminjait és ásványi any-
agait. Íze egyedülállóan karakteres, mégis lágy, enyhén karamellás, meleg hatást kelt. A kókusz-
virág cukor támogatja az emésztőrendszert és segíthet a daganatok kialakulásának 
megelőzésében. Gyorsítja a zsíranyagcserét, így diéta esetén is érdemes mellette dönteni.

Tápanyagtartalom a termék-
ben

100 g 20 g (1 szelet)

energia (kJ) 2025 405

energia (kcal) 483 97

zsír (g) 23 5

amelyből telített zsírsavak (g) 5 1

szénhidrát (g) 66 13

amelyből cukrok (g) 39 8

rost (g) 2 0,4

fehérje (g) 2 0,4

só (g) 0 0

Süngomba (Hericium erinaceus) 
(g)

3 0,6
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