
Étrend-kiegészítők, vitaminok

M’Essence FRESH szelet
30 g
ME 016

Vaníliás – citromos szelet belga étcsokoládéval mártva

Sportolóknak és aktív életmódot folytatóknak kifejlesztett, 
teljes értékű komplex – SUPERFOOD – táplálék.

A termék élelmi rostban gazdag
Ez a vegán fehérje szelet kifejezetten sportolóknak és aktív életmódot 
folytatóknak kifejlesztett, teljes értékű komplex – SUPERFOOD – 
táplálék, minden korosztály számára. Különleges minőségű, speciális 
eljárással készült, biológiailag aktivált kenderfehérjét is tartalmaz, 
mely esszenciális aminosavakban, enzimekben, vitaminokban és 
ásványi anyagokban gazdag. Zsírt és szénhidrátokat csak minimális 
mennyiségben találunk benne. Ez a szelet egyedi összetételének 
köszönhetően kiegyensúlyozott arányban tartalmazza a szükséges 
tápanyagokat, omega-3 zsírsavakat, fehérjéket, rostokat, vitaminokat 
és nyomelemeket, továbbá nagy mennyiségű, aktív, emésztést segítő 
baktériumtörzseket (min. 1x109 CFU/adag Bifidobacterium Bifidum). 

Jelentős mennyiségben tartalmaz gamma-aminovajsavat, B1-, B6-
vitamint, valamint kiváló réz, vas, magnézium, foszfor, szelén és cink 
forrás.

Összetevők esetleges hatásai:
•A Cordyceps sinensis és Chaga gombák összetevői nagymértékben 
támogatják a sportolók egészségi állapotát, a normális izomtömeg 
növekedést, csökkentik a fáradság érzetet és növelik az energiaszintet. 
•Az inulin egyfajta vízoldékony rost, amely számos növényben 
megtalálható. Bélflórát támogató élelmi rost, mely hasznos a 
bélbaktériumok számára. 
•Természetes, aktív hatóanyagainak köszönhetően hozzájárul a 
szervezet normál, kiegyensúlyozott működéséhez.

ÖSSZETEVŐK:
inulin, polidextróz, étcsokoládé 20% 
(kakaómassza, kakaóvaj, édesítőszer: 
eritrit, kakaópor, emulgeálószer: 
napraforgólecitin, természetes vanília 
aroma), tápióka keményítő, M’Essence 
Sport & Mushroom Shake (csíráztatott, 
erjesztett kender-*, len-*, rizskorpa-*, 
napraforgófehérje, antioxidáns: 
aszkorbinsav, inaktív szelénnel dúsított 
élesztő, probiotikumok: BB12. min. 73 
CFU/20 g-os adag, Cordyceps sinensis 
(Kínai hernyógomba) full spektrum 
kivonat*, chaga (Hamvaskéreg 
gomba) gomba full spektrum kivonat*, 
szárított narancspor*, narancskivonat*, 
csökkentett zsírtartalmú kakaópor), 
kókuszolaj, glicerin, aroma.
(* Biogazdálkodásból származó 
összetevők)

Kakaó szárazanyag az étcsokoládéban 
legalább 52%.



•Vegán, glutén-, pálmaolaj-, aroma-, színezék-, tartósítószer-, GMO mentes, így speciális étrend 
esetén is alkalmazható.
•Kiváló minőségű alapanyagokból készül: csíráztatott gabonafélék, kenderfehérje, csíráztatott bar-
narizsliszt, gamma-aminovajsav, és bio gyógygombák speciális keveréke, nem tartalmaz borsófe-
hérjét.
•Teljes értékű fehérjeforrás: tartalmaz minden aminosavat, amelyek a szervezet számára nélkül-
özhetetlenek
•Minimum 27% vegán proteint tartalmaz: kiváló választás edzés előtt vagy után, vagy csak ha nas-
solni szeretnénk, mert üres kalóriákat nem tartalmaz.
•Alacsony cukortartalom: egy szelet kevesebb, mint 2,7-7,5 (természetes módon előforduló) cukrot 
tartalmaz.
•Rostban és probiotikus baktériumokban gazdag.  A megfelelő mennyiségű rostbevitel fontos a jól 
működő emésztéshez és a teltségérzet kialakulásához. A jótékony baktériumok pedig elősegítik a 
megfelelő anyagcserét és a fogyást.
•Vegán étrendet követőknek nagyon nehéz olyan jó minőségű és magas aminosav tartalmú ter-
méket találni, amely egyben egészséges is.
•0% hozzáadott cukor, természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. 

Átlagos tápértéktartalom 100 g 30 g (1 szelet)

energia (kJ) 1601 481

energia (kcal) 380 114

zsír (g) 8 2,4

- amelyből telített zsírsavak (g) 0 0

szénhidrát (g) 68 20,4

- amelyből cukrok (g) 9 2,7

- amelyből poliolok (g) 50 15

rost (g) 9 2,7

fehérje (g) 4 1,2

só(g) <0,1 <0,1

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