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PeaPlus
Υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών    Χαμηλό σε υδατάνθρακες   
Χαμηλή περιεκτικότητα λιπαρών    Πηγή ινών    δεν περιέχει 

γαλακτοκομικά    Με επιπλέον 9 υπερτροφές

Εμπλουτισμένο με φυτοθρεπτικά συστατικά 

Αυτό αποτελεί ένα καλύτερο προϊόν από ένα άλλο πρότυπο σκόνης πρωτεΐνης αρακά! Το Pea Plus είναι ένα μείγμα πρωτεΐνης 
φυτικής προέλευσης αρακά από τον κήπο (sugar snap) που έχουν εξαχθεί και καθαριστεί. Η πρωτεΐνη συγκεντρώνεται από 6% 
φρέσκου αρακά, σε περίπου 80%, παρέχοντας 19 g πρωτεΐνης ανά μερίδα. Επιπλέον, αυτό το υπό-αλλεργικό μείγμα είναι 
εμπλουτισμένο με επιπλέον 9 βότανα και υπερτροφές (συμπεριλαμβανομένων φρούτων Baobab), καθιστώντας το ένα 
ολοκληρωμένο μείγμα σκόνης υψηλής πρωτεΐνης με προσθήκη θρεπτικών πυκνών φυτικών αντιοξειδωτικών. 
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Important note: This product fact sheet is for professional use and 
contains guideline information only. A direct copy of the information 

contained within this factsheet MUST NOT be made or used for 
advertising purposes (whether on a website or otherwise).
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Βέλτιστη πρόσληψη πρωτεϊνών
Πρόσληψη θρεπτικών συστατικών
Αντιοξειδωτικών επιπέδων
Επίπεδα ενέργειας
Αδυνάτισμα και καύση λίπους
Υγιή μεταβολισμό 
Μυϊκή αποκατάσταση και ανάπτυξη
Αντοχή και την απόδοση
Ανάκτηση

Ανοσοποιητικό σύστημα 

Ευεργετικό για ...

Υγεία του πεπτικού συστήματος
Ατόμων με φτωχή όρεξη
Χορτοφάγους και αυστηρούς χορτoφάγους 

Άτομα με αλλεργίες (υποαλλεργικά)

Πληροφορίες προϊόντος

Συστατικά (αποξηραμένα, κονιοποιημένα): Σκόνη 
πρωτεΐνης αρακά (90%), σκόνη κανέλας , σκόνη σπανάκι, 
σκόνη χλωρέλλας, εκχύλισμα μούρων Acai  4:1, σκόνη 
ρίζας πικραλίδας, σκόνη πράσινου τσαγιού (40% 
πολυφαινόλες), σκόνη αλφάλφα , σκόνη σπιρουλίνας, σκόνη 
φρούτων Baobab, εκχύλισμα φύλλων στέβια  

Προτεινόμενη Χρήση: Ως ρόφημα: Αναμίξτε 1 δόση (25g / 4 
γεμάτες κουταλιές του γλυκού) σε νερό, χυμούς φρούτων 
ή λαχανικών.  Ένα νόστιμο ελεύθερο σε γαλακτοκομικά και 
ζάχαρη μείγμα πρωτεΐνης αρακά με προσθήκη μαγειρικών 
βοτάνων. Μπορείτε να το προσθέστε σε ένα οποιονδήποτε 
ρευστό της επιλογής σας και να απολαύσετε στο πρωινό, 
μεσημεριανό γεύμα ή οποιαδήποτε στιγμή εσείς 
επιθυμείτε! Αν είστε άτομα τολμηρά, μπορείτε να τα 
αναμείξετε με μούρα και φρούτα και να τα προσθέσετε 
στους χυμούς ή να τα πασπαλίσετε επάνω σε δημητριακά 
για επιπλέον πρόσθετη θρεπτική ώθηση και γλυκύτητα. 

Προσοχή: ∆εν περιέχει εξάνιο ή άλλες τοξικές χημικές 
ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας εκχύλισης πρωτεΐνης αρακά. Η πρωτεΐνη 
αρακά εξάγεται χρησιμοποιώντας μόνο νερό, πίεση και στη 
συνέχεια τη διαδικασία κροκίδωσης.

∆ιατροφικές πληροφορίες ανά 100g
Ενέργεια - 1541kJ / 364 kcal • Λίπος - 4,4 g
Εκ των οποίων: • Κορεσμένα - 0,7 g 
• Μονοακόρεστα - 0,9 g
• Πολυακόρεστα - 2.5g 
• Υδατάνθρακες - 6,6 g
Εκ των οποίων: • Ζάχαρη - 1,7 g 
• Ίνες - 3.3 g •  Πρωτεΐνη - 76.2g
• Νάτριο - 1,0 g

ΕΥΠΕΠΤΟ – ΟΧΙ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΑ!
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Πρωτεΐνη αρακά: Ο αρακάς είναι μια εκπληκτικά πλούσια, χαμηλής περιεκτικότητας πηγή σε λιπαρά, υψηλής 
βιοδιαθεσιμότητας φυτική πηγή  πρωτεΐνης, το οποίο προσφέρει ένα εξαιρετικό προφίλ θρεπτικών και αμινοξέων.

Η πρωτεΐνη αρακά είναι στην πραγματικότητα μια πλήρης πηγή πρωτεΐνη (περιέχει ένα κατάλληλο ποσοστό του συνόλου των 9 
από τα βασικά αμινοξέα που απαιτούνται για τις διατροφικές ανάγκες των ανθρώπων). 

Είναι πλούσιο σε αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου (λευκίνη, ισολευκίνη και βαλίνη), λυσίνη (ένα απαραίτητο αμινοξύ), 
γλουταμίνη (εμπλέκεται στη σύνθεση πρωτεϊνών) και είναι πλουσιότερο σε αργινίνη (που συμμετέχει στην λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος και τον έλεγχο του βάρους) από οποιαδήποτε άλλη εμπορικά διαθέσιμη πρωτεΐνη.

Ο αρακάς είναι πλούσιος σε: βιταμίνες (συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης Α, ριβοφλαβίνης, νιασίνης, φολικό οξύ, θειαμίνης, 
παντοθενικό οξύ, πυριδοξίνης, βιταμίνη Β6, βιταμίνη Γ και βιταμίνη Κ) και ανόργανων αλάτων (συμπεριλαμβανομένου του 
ασβεστίου, του σιδήρου, του ψευδαργύρου, μαγνήσιου, φώσφορου, χαλκού και μαγγάνιου) και άλλων θρεπτικών συστατικών, 
συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών και αδιάλυτων διαιτητικών ινών, λουτεΐνη  (μη-προβιταμίνη Α καροτενοειδών), 
φυτο-θρεπτικών ουσιών/ Φυτοστερόλων (ειδικά β-σιτοστερόλη) και αντιοξειδωτικών.

Ο αρακάς είναι χαμηλός σε λιπαρά, θερμίδες, νάτριο και δεν περιέχει χοληστερόλη. Επιπλέον, σε αντίθεση με πολλές άλλες 
σκόνες πρωτεΐνης αρακά στην αγορά, το Pea Plus δεν περιέχει εξάνιο ή άλλες τοξικές χημικές ουσίες, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται συχνά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής πρωτεΐνης αρακά. Η πρωτεΐνη αρακά εξάγεται 
χρησιμοποιώντας μόνο νερό, πίεση και στη συνέχεια τη διαδικασία κροκίδωσης.

Κανέλα: Η κανέλα είναι μια καλή πηγή βιταμίνης Α, βιταμίνη Γ, βιταμίνη Κ, σίδηρου, φυτικών ινών, ασβέστιου, μαγγάνιου, 
κάλιου, ψευδαργύρου, φλαβονοειδών, αντιοξειδωτικών και ευεργετικών ελαίων (όπως ευγενόλη). Είναι πολύ χαμηλή σε 
κορεσμένο λίπος, χοληστερόλη και νάτριο και μπορεί να βοηθήσει στο να ελέγξει το σάκχαρο στο αίμα. Επίσης βοηθά στο να 
επιβραδύνει τον ρυθμό με τον οποίο το στομάχι αδειάζει μετά από τα γεύματα, μειώνοντας την αύξηση του σακχάρου στο αίμα 
μετά το φαγητό. 

Σπανάκι: Το σπανάκι είναι στην κορυφή πολλών καταλόγων υπερτροφών για το λόγο επειδή είναι φορτωμένο με σίδηρο, 
ασβέστιο, φολικό οξύ, βιταμίνη Κ, βιταμίνη Γ, φυτικές ίνες και καροτενοειδή. Προσθέτοντας τα περιεχόμενα λουτεΐνη και 
βιο-φλαβονοειδή στο μείγμα το κάνει ένα θρεπτικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος! Η περιεκτικότητα σε 
ασβέστιο στο σπανάκι βοηθά να δυναμώνει τα οστά ενώ οι βιταμίνες Α και Γ, φυτικές ίνες, το φολικό οξύ, το μαγνήσιο και άλλα 
θρεπτικά συστατικά βοηθούν στην καταπολέμηση των ασθενειών και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Το φυλλικό οξύ 
μειώνει επίσης τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης στο αίμα, μια πρωτεΐνη που καταστρέφει τις αρτηρίες και ως εκ τούτου βοηθά 
στην προστασία από τις καρδιακές παθήσεις. 

Χλωρέλλα: Το όνομα της προέρχεται από την υψηλή ποσότητα χλωροφύλλης που διαθέτει (ένα ισχυρό και ευεργετικό 
φυτό-χημικό). Η χλωρέλλα είναι ένα ισχυρό ενισχυτικό αποτοξινωτικό, το οποίο συνδέεται με βαρέα μέταλλα και 
παρασιτοκτόνα - όπως τα PCB - που μπορούν να συσσωρευτούν στο σώμα. Είναι επίσης ένα ινώδες υλικό, το οποίο σημαίνει ότι 
υποστηρίζει την υγιή πέψη και τη γενική υγεία του πεπτικού σωλήνα. 

Η χλωρέλλα η οποία παρέχει υψηλής περιεκτικότητας θρεπτικά συστατικά βοηθά στο να καθαρίσει το έντερο και άλλα όργανα 
αποβολής, καθώς προστατεύει το ήπαρ, βοηθά να κρατήσει το αίμα απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και για ισχυρή ανοσοποιητικό 
σύστημα.

Μούρα Acai: Τα τελευταία χρόνια τα μούρα Acai έχουν αυξηθεί ραγδαία σε πωλήσεις λόγω και έχουν αναγνωριστεί στο 
δυτικό κόσμο ως μια «υπερτροφή» λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά τους. Βρίσκονται μόνο στα 
τροπικά δάση του Αμαζονίου της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, αυτά τα μούρα περιέχουν ένα ευρύ φάσμα από βιταμίνες, 
μέταλλα, βασικά λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά. Οι δράσεις του είναι αντι-βακτηριακές, αντι-φλεγμονώδης και 
αντί-μεταλλαξιογόνες. 

Τα μούρα Acai προσφέρουν πολλά οφέλη όπως: 

• Ανοσοποιητικό σύστημα: Η σκούρη μωβ χρωστική ουσία τους περιέχει φυτικές χημικές ουσίες που ονομάζονται   
 ανθοκυανίνες (ισχυρά αντιοξειδωτικά που είναι μέρος της οικογένειας των φλαβονοειδών και είναι σημαντικές για   
 την εξουδετέρωση των βλαβερών ελεύθερων ριζών)

• υποστήριξη της καρδιάς: Τα acai μούρα είναι μια πλούσια πηγή πρωτεϊνών και διαιτητικών ινών, τα οποία πιστεύεται  
 ότι έχουν μια προστατευτική επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα

• Μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης: Τα acai μούρα είναι μια πλούσια πηγή ωμέγα 6 και Ωμέγα 9 λιπαρά οξέα και  
 φυτοστερολών, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα.

Ρίζα Πικραλίδας: Η πικραλίδα χρησιμοποιείται παραδοσιακά στη βοτανική  φαρμακοποιία 
για αιώνες. Στην Ευρώπη, η πικραλίδα εξακολουθεί να τηρείται ως διατροφικό και 
φαρμακευτικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που είναι. Μεταξύ άλλων, 
η ρίζα πικραλίδας έχει χρησιμοποιηθεί ως ήπιο καθαρτικό, ενίσχυση κατά των πεπτικών 
προβλημάτων, θεραπεία του ήπατος και των νεφρών, ανακούφιση της φλεγμονής, 
πυρετού, διάρροιας και στο να βοηθήσει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο 
αίμα. Η ρίζα πικραλίδας είναι επίσης γνωστή για την τόνωση της όρεξης.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Πράσινο τσάι: Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες (κατεχίνη). Η επιγαλλοκατεχίνη (EGCG), 
ειδικότερα, είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι πράσινες πολυφαινόλες 
τσαγιού έχουν μια ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση από τη βιταμίνη Γ και Ε.  Το πράσινο τσάι είναι επίσης 
αποτελεσματικό στην μείωση της χοληστερόλης LDL και στα επίπεδα πίεσης του αίματος και στην παρεμπόδιση 
του ανώμαλου σχηματισμού των θρόμβων αίματος. Σε χώρες όπου τακτικά καταναλώνεται το πράσινο τσάι, 
υπάρχουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα καρδιακών παθήσεων. Το πράσινο τσάι είναι επίσης γνωστό ότι είναι 
ευεργετικό για την απώλεια βάρους, επειδή οι πολυφαινόλες επάγουν τη θερμογένεση και διεγείρουν την 
οξείδωση των λιπών, ενισχύοντας το μεταβολικό ρυθμό χωρίς να αυξάνουν τον καρδιακό ρυθμό.

Άλφα -άλφα: Το άλφα-άλφα είναι πλούσιο σε χλωροφύλλη, βιταμίνες (όπως προ-βιταμίνη Α (Β-καροτίνη) και 
βιταμίνες Β6, Γ, ∆, Ε, Κ και Ρ) και μέταλλα (όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, σίδηρο και ψευδάργυρο) . Περιέχει  
όλα τα 8 απαραίτητα αμινοξέα, τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών. Έχει αποδοτικότητα  10 φορές περισσότερη σε 
ορυκτά από ένα μέσο όρο δημητριακών. Περιέχει 8 απαραίτητα ένζυμα, συμπεριλαμβανομένων: αμυλάσης 
(χωνεύει άμυλο), κοαγκουλάση (πήζει το γάλα), ιμβερτάση (μετατρέπει τη ζάχαρη σε δεξτρόζη ), emulsin (ενεργεί 
επάνω σάκχαρα), υπεροξειδάση (οξειδώνει το αίμα), λιπάση (διάσπαση λίπους), πηκτινάση (σχηματίζει ένα φυτικό 
ζελέ από πηκτίνη), πρωτεάση (χωνεύει τις πρωτεΐνες).

Το άλφα-άλφα αποτελείται από διάφορα «δραστικά συστατικά», όπως ισοφλαβόνες, στερόλες και άλλα φυτικά 
φυτοοιστρογόνα (σε συνεργασία με φυσικές ίνες του φυτού) που προωθούν υγιή επίπεδα χοληστερόλης. Το 
άλφα-άλφα περιέχει επίσης παράγωγα κουμαρίνης, μια ουσία που μειώνει την πήξη του αίματος και προστατεύει 
τον οργανισμό από αθηροσκλήρωση, η οποία είναι η λιπαρή συσσώρευση πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών.

Σπιρουλίνα: Η σπιρουλίνα είναι ένα ιδιαίτερα θρεπτικό πράσινο φύκι. Χρησιμοποιείται κυρίως για: την 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, βελτιώνοντας την πέψη, μειώνοντας την κούραση και την οικοδόμηση 
της αντοχής, τον καθαρισμό και την αποτοξίνωση, αύξηση των επιπέδων ενέργειας, τον έλεγχο της όρεξης, 
διατηρώντας την υγιή λειτουργία της καρδιάς, υποστήριξη ήπατος και νεφρών, μείωση της φλεγμονής και της 
ανακούφισης των αλλεργικών συμπτωμάτων. Η σπιρουλίνα είναι μια πλήρης τροφή που τροφοδοτεί ένα 
απίστευτα ευρύ φάσμα θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων πρωτεϊνών, βιταμινών, ανόργανων αλάτων, 
ωμέγα 6 λιπαρών οξέων, χλωροφύλλη και άλλα φυτοθρεπτικά συστατικά.

Φρούτα Baobab: Γνωστός ως «δέντρο της ζωής», ο καρπός του δέντρου baobab τιμολογείται ως ο βασιλιάς 
των υπερτροφών. Έχει 3 φορές περισσότερο βιταμίνη Γ από ένα πορτοκαλί, 50% περισσότερο ασβέστιο από το 
σπανάκι και το γάλα και είναι μια άφθονη πηγή αντιοξειδωτικών. Οι διαλυτές φυτικές ίνες στον πολτό του 
φρούτου έχουν προβιοτικές ιδιότητες και διεγείρουν τα καλά βακτήρια στο έντερο. Έχει επίσης υψηλή 
περιεκτικότητα σε κάλιο (το οποίο είναι σημαντικό για τον εγκέφαλο, λειτουργία των νεύρων και των μυών), 
καθώς επίσης και φωσφόρο, το οποίο υποστηρίζει υγιή οστά.

ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΡΑΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΤΟ-ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 


