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Γεύση σοκολάτας και μέντας

Το Rice Plus (με γεύση σοκολάτας και μέντας) είναι ένα μείγμα σκόνης
πρωτεϊνών που ενισχύει την καθημερινή διατροφή του χρήστη, όχι
μόνο με τα υψηλά επίπεδα της πλήρους και ισορροπημένης φυτικής
πρωτεΐνης, αλλά και με τις φυτικές ίνες και τα φυτικά θρεπτικά
συστατικά που περιέχει.
Αυτό το μοναδικό μείγμα περιέχει απομονωμένη πρωτεΐνη ρυζιού
(78%), παρέχοντας 66.7g πρωτεΐνης ανά 100g. Προσθέσαμε επίσης
φλούδες ψύλλιου, πράσινου τσαγιού, αλφά-άλφα και γκουαράνα
στο μείγμα για υποστήριξη ενός υγιούς παχέως εντέρου και σταθερά
επίπεδα σακχάρου στο αίμα, μιας υγιής διαχείριση βάρους, ενός
γρήγορου μεταβολισμού και για ψηλά ενεργειακά επίπεδα.
Είναι εύπεπτο και δεν προκαλεί φουσκώματα ή μετεωρισμό, κάτι που
πολλοί άνθρωποι βιώνουν με τις διάφορες σκόνες πρωτεϊνών που
έχουν βάση τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Είναι μια ιδανική
εναλλακτική λύση έναντι του ορού γάλακτος και της σόγιας. Δεν

Ασφαλισμένο μείγμα σκόνης από πρωτεΐνη ρυζιού
Πληροφορίες Προϊόντος
Συστατικά (αποξηραμένα, κονιοποιημένα): Απομονωμένη πρωτεΐνη ρυζιού (78%), σκόνη κακάου, φλοιός
ψύλλιο, εκχύλισμα στέβια (γλυκαντικό), φωσφορικό τριασβέστιο (σταθεροποιητής), φυσικές αρωματικές,
σκόνη αλφάλφα, σκόνη πράσινου τσαγιού, σκόνη σπόρων Γκουαράνα
Προτεινόμενη χρήση: Ανακατέψτε 1 μεζούρα (25 γρ. ανά μερίδα) σε μισό μεγάλο ποτήρι νερό, χυμό, γάλα
σόγιας κλπ. Ανακατέψτε και προσθέστε περισσότερο υγρό για ένα νόστιμο και θρεπτικό σνακ ή κούνημα. Αν
είστε άτομα περιπετειώδης μπορείτε να το συνδυάσετε με μούρα και φρούτα σε ένα smoothie ή να το
προσθέσετε στα δημητριακά για μια πρόσθετη θρεπτική ώθηση και γλυκύτητα.

Θρεπτικά συστατικά
Typical values

Ενέργεια

100g
περιλαμβάνει

per 25g RI* per
serving serving

1526kJ 382kJ
360kcal 90kcal
Λιπαρά
3.6g
0.9g
τα οποία κορεσμένα
1.4g 0.35g
Υδατάνθρακες
14.2g
3.6g
Εκ των οποίων σάκχαρα 0.2g
0.1g
Ίνες
10.3g
2.6g
Πρωτεΐνη
66.7g 16.7g
Νάτριο
0.2g 0.05g

5%
5%
1%
2%
1%
<1%
33%
2%

Αυτό το προϊόν περιέχει 20
μερίδες ανά δοχείο. Η πρόσληψη
αναφοράς ενός μέσου ενήλικα
(8400 kJ / 2000 kcal) (% RI * =
πρόσληψη αναφοράς)

Ευεργετικό για...
Γυμναστήρια

Αθλητές

Bodybuilders

Ανοσοποιητικό σύστημα

Δρομείς

Χορτοφάγους

Καλοφαγάδες

Επιπέδων ενέργειας

Πρόσληψη πρωτεϊνών

Αδυνάτισμα

Κάψιμο λίπους

Πρόσληψη θρεπτικών ουσιών

Αντιοξειδωτικών επιπέδων

Υγεία του πεπτικού

Ανάκτηση μυών

Αντοχής

Αυτούς που υποφέρουν
από αλλεργίες

Για όρεξη

Μεταβολισμός

Σχετικά με τα συστατικά...
Πρωτεΐνη ρυζιού: Η πρωτεΐνη ρυζιού είναι ένα προϊόν χορτοφαγικής απομονωμένης πρωτεΐνης που
είναι μια εναλλακτική λύση στα πιο συνηθισμένα προϊόντα απομόνωσης πρωτεΐνης ορού γάλακτος
και σόγιας. Το ρύζι προσφέρει μια εκπληκτικά αποτελεσματική πηγή άπαχων, ποιοτικών και
ισορροπημένων πρωτεϊνών, που είναι μια τέλεια επιλογή για χορτοφάγους και vegans.
Επιπλέον δεν περιέχει γαλακτοκομικά και γλουτένη, καθιστώντας την ιδανική για
όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη, καθώς και για εκείνους που έχουν δυσανεξία σε
γαλακτοκομικά προϊόντα, λακτόζη και γλουτένη ή πάσχουν από διάφορες αλλεργίες.
Με 98% συσχετισμού με το γάλα της μητέρας και 97% συσχετισμού με την πρωτεΐνη ορού γάλακτος, η
πρωτεΐνη ρυζιού είναι μία από τις πιο πλήρεις και εύκολα αφομοιώσιμες πρωτεϊνικές φυτικές πηγές,
παρέχοντας μια καλή ισορροπία απαραίτητων αμινοξέων (συγκριτικά με τις πρωτεΐνες
γαλακτοκομικών ή αυγών).
Το RICE PLUS προέρχεται από το προϊόν απομόνωσης πρωτεΐνης ρυζιού (78%) και παρέχει 66.7g
πρωτεΐνης ανά 100g, προσφέρει ένα φυσικά θρεπτικό τρόπο για την πρόσληψη πρωτεϊνών. Επιπλέον,
είναι χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά.

Σχετικά με τα συστατικά...
Φλοιός Ψύλλιου: Το Ψύλλιο είναι μια μορφή ίνας από το φυτό Plantago ovata,
και ειδικά από την φλούδα του σπόρου του φυτού. Χρησιμοποιείται συνήθως ως
καθαρτικό, αλλά το ψύλλιο προσφέρει περισσότερα οφέλη από την υποστήριξη
και την κανονική λειτουργία του πεπτικού συστήματος:
Φυσικό καθαρτικό
Το Ψύλλιο είναι ένα καθαρτικό, το οποίο απορροφά νερό στο έντερο και διευκολύνει
τις κινήσεις του εντέρου. Αν και συμβάλλει στην προώθηση της κανονικής λειτουργίας ,
δεν προωθεί τον μετεωρισμό.
Κορεσμός και παρακολούθηση βάρους
Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους είναι μια ανησυχία για πολλούς ανθρώπους, ειδικά για εκείνους με χρόνιες
παθήσεις όπως ο διαβήτης. Εκτός από το ότι είναι καλό για την καρδιά σας και τα επίπεδα σακχάρου στο
αίμα, το ψύλλιο μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος. Επειδή το ψύλλιο απορροφά υγρό στο σώμα,
μπορεί να προωθήσει την αίσθηση ότι είστε πλήρης (χορτασμένοι), και αυτό μπορεί να βοηθήσει στον
έλεγχο της όρεξης.
Επίπεδα σακχάρου στο αίμα
Το ψύλλιο έχει αποδειχθεί ότι βοηθά τα άτομα με διαβήτη να διαχειρίζονται το σάκχαρο του αίματός τους.
Τα άτομα με διαβήτη πρέπει να είναι προσεχτικοί με τη διατροφή τους για να διατηρήσουν μια υγιή
ισορροπία της ινσουλίνης και του σακχάρου στο αίμα (γλυκόζη). Μερικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι ίνες
που υπάρχουν στο ψύλλιο μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση μιας υγιής γλυκαιμικής ισορροπίας.
Σε μια μελέτη διαπιστώθηκε ότι η λήψη 5g ψύλλιου την ημέρα μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με
διαβήτη τύπου ΙΙ να ελέγξουν το σάκχαρο του αίματός τους. Μια άλλη μελέτη σε άνδρες με διαβήτη τύπου ΙΙ
βρήκε παρόμοια αποτελέσματα, αλλά τόνισε ότι η θεραπεία με ψύλλιο πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο
άτομο.
Καρδιακή Υγεία
Το ψύλλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων βοηθώντας:
• να μειώσει την αρτηριακή πίεση
• να βελτιώσει τα επίπεδα των λιπιδίων και να ενισχύσει τους καρδιακούς μυς
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι διαλυτές ίνες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη διαχείριση των επιπέδων
χοληστερόλης.
Άλφα- άλφα: Η βλάστηση της άλφα-άλφα περιέχει αλκαλοειδή, ισοφλαβόνες, κουμαρίνες και στερόλες.
Περιέχει επίσης 8 βασικά ένζυμα: αμυλάση (θρεπτικά συστατικά), κοαγκουλάση (πήγμα γάλα), ινβερτάση
(μετατρέπει ζάχαρη σε δεξτρόζη), γαλακτίνη (ενεργεί με σακχαρόζη), υπεροξειδάση (οξειδώνει το αίμα),
λιπάση (σχηματίζει ένα φυτικό ζελέ από πηκτίνη) και πρωτεάση (πρωτεΐνη πέψης).
Μαζί με την πλούσια περιεκτικότητα σε ένζυμα, το άλφα-άλφα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα βιταμινών και
ανόργανων συστατικών, όπως προ βιταμίνη Α (Β-καροτίνη), B6, Γ, Δ, E, K και P.
Παρέχει επίσης 10 φορές περισσότερη ποσότητα σε ορυκτά από το μέσο όρο
δημητριακών. Οι ρίζες του άλφα-άλφα διεισδύουν στο έδαφος μέχρι 125 πόδια,
επιτρέποντας το έτσι να απορροφήσει ζωτικά θρεπτικά συστατικά από ορυκτά
που βρίσκονται εκτός βλάστησης (συμπεριλαμβανομένου του ασβεστίου,
του μαγνησίου, του φωσφόρου και του καλίου).

Σχετικά με τα συστατικά...
Πράσινο τσάι: Το πράσινο τσάι είναι μια εξαιρετικά καλή πηγή αντιοξειδωτικών και αλκαλοειδών. Στην
πραγματικότητα, το βασικό ενεργό συστατικό του πράσινου τσαγιού, το epigallocatechin-3-gallate (EGCG),
είναι πολλές φορές πιο ισχυρό από την άποψη της αντιοξειδωτικής του ικανότητας από ότι ακόμη και η
βιταμίνη Γ ή η βιταμίνη E. Περιέχει επίσης διάφορες βιταμίνες (όπως βιταμίνη Α, Δ, Ε, Γ, Β, Η και Κ) και
μέταλλα (όπως μαγγάνιο, ψευδάργυρο, χρώμιο και σελήνιο).
Σπόροι Γκουαράνα: Το Γκουαράνα είναι η αποξηραμένη πάστα που παρασκευάζεται
από τους θρυμματισμένους σπόρους του P. cupana ή P. Sorbilis. Είναι ένας
ξυλώδης πολυετής θάμνος από τη Βραζιλία και βρίκεται και σε άλλες περιοχές του
Αμαζονίου. Φέρει πορτοκαλοκίτρινα φρούτα που περιέχουν έως και 3 σπόρους το
καθένα. Οι σπόροι συλλέγονται και ξηραίνονται πάνω από τη φωτιά. Οι πυρήνες
αλέθονται σε μια πάστα με μανιόκα και χυτεύονται σε κυλινδρικά ραβδιά, τα
οποία στη συνέχεια ξηραίνονται στον ήλιο.
Το Γκουαράνα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στους Ινδούς του Αμαζονίου. Συχνά λαμβάνεται
κατά τη διάρκεια περιόδων νηστείας για τη βελτίωση της ανοχής των διαιτητικών περιορισμών. Σε
ορισμένες περιοχές, το εκχύλισμα πιστεύεται ότι είναι αφροδισιακό και προστατεύει από την ελονοσία
και την δυσεντερία.
Το 1840, η καφεΐνη αναγνωρίστηκε ως κύριο συστατικό της γκουαράνας. Χρησιμοποιείται από
Ινδιάνους της Βραζιλίας σαν ένα ποτό διεγερτικό, που χρησιμοποιείται σαν τσάι ή καφές. Ωστόσο, ενώ η
γκουαράνα περιέχει καφεΐνη, για λόγους σύγκρισης, οι κόκκοι καφέ περιέχουν περίπου 1-2% καφεΐνη
και τα αποξηραμένα φύλλα της γκουαράνας περιέχουν από 1-4% καφεΐνη.
Τα φυσικά βοηθήματα διατροφής περιλαμβάνουν συχνά γκουαράνα, λόγω της
επίδρασης των καταστολέων της όρεξης. Αυτό σχετίζεται με την περιεκτικότητα σε
καφεΐνη. Χρησιμοποιείται επίσης συχνά ως φυσικός ενεργοποιητής και γνωστικός
διεγερτικός παράγοντας.
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