
Étrend-kiegészítők, vitaminok

M’Essence VITAL szelet
20 g
ME 015

Homoktövises CHAGA gombás gyümölcs szelet étcsokoládéval 
mártva

Kifejezetten ajánlott Hölgyek számára intenzív edzés után 
vagy a diétás étrend részeként tízóraira vagy uzsonnára.

A termék élelmi rostban gazdag

- Vegán, glutén-, pálmaolaj-, aroma-, színezék-, tartósítószer-, GMO 

mentes, így speciális étrend esetén is alkalmazhatóak.

- Alacsony cukortartalom: egy szelet kevesebb, mint 2,7-7,5 

(természetes módon előforduló) cukrot tartalmaz.

- Rostban gazdag.  A megfelelő mennyiségű rostbevitel fontos a jól 

működő emésztéshez és a teltségérzet kialakulásához.

- Vegán étrendet követőknek nagyon nehéz olyan jó minőségű és 

magas aminosav tartalmú terméket találni, amely egyben egészséges 

is.

- 0% hozzáadott cukor, természetes módon előforduló cukrokat 

tartalmaz.

ÖSSZETEVŐK:
datolya, mazsola, étcsokoládé 20% 
(kakaómassza, kakaóvaj, kakaópor, 
természetes vanília aroma), 
homoktövis őrlemény (hús-héj: 12%, 
mag: 4%), tápióka keményítő, chaga 
gomba (Inonotus obliquus) por, 
kókuszolaj, antioxidáns: aszkorbinsav.

Kakaó szárazanyag az étcsokoládéban 
legalább 52%.

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



Összetevők esetleges hatásai:

- A homoktövis rengeteg vitamint, továbbá béta-karotin is tartalmaz. Utóbbit a szervezetünk át 
tudja alakítani A-vitaminná, aminek következtében pozitív hatással van a szemünkre, a bőrünkre 
és a nyálkahártyáinkra. Ezen kívül azon növények csoportjába tartozik, melyekben B12 is található. 
Ez azért nagyon különleges, mert ez az anyagcsere folyamatokban fontos szerepet betöltő vitamin 
zömében csak állati eredetű élelmiszerekben fedezhető fel. Kiemelkedő koncentrációban, a citrom 
C-vitamin tartalmánál tízszer nagyobb dózisú aszkorbinsavat tartalmaznak a savanykás gyümölc-
sök. A homoktövisnek magas az E-vitamin és esszenciális zsírsav tartalma is.

- A datolya jó hatással van az emésztésre, segít megakadályozni a székrekedést.

- Chaga gomba (Inonotus obliquus) a természet egyik legősibb gyógyító gombája. A Chagát 
Oroszország és a Baltikum, illetve Lengyelország és Finnország területén a népi gyógyászatban is 
használták. Leggyakrabban a gomba ivartalan termőtestéből készítettek teát a különféle panaszok 
kezelésére.

Átlagos tápértéktartalom 100 g 20 g (1 szelet)

energia (kJ) 1703 341

energia (kcal) 380 81,4

zsír (g) 18 3,6

- amelyből telített zsírsavak (g) 5 1

szénhidrát (g) 54 10,8

- amelyből cukrok (g) 23 4,6

rost (g) 9 1,8

fehérje (g) 4 0,8

só (g) 0 0

Chaga gomba (Inonotus 
obliquus) (g)

3 0,6
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