FRESH DRINK VEGAN BLACK
Shot Detox de Carvão Ativado
1. Introdução
Carvão Ativado é utilizado desde o antigo Egito pelos grandes curandeiros para fins
medicinais.
Ele possui ação rápida, quase que imediata, por isso é um agente útil no tratamento
de envenenamentos, por se ligar ao tóxico residual no lúmen do trato gastrointestinal e
reduzir rapidamente a absorção. Ele pode interromper a circulação enterro-hepática das
drogas tóxicas e aumentar o ritmo de eliminação do organismo.
Ainda assim, é capaz de ter uma ação de adsorver gases produzidos pela
fermentação intestinal, evitando dores no aparelho digestivo e flatulências. Possui um
ótimo uso no tratamento de dores de estômago, halitoses, aftas, gases intestinais e
intoxicações.
2. Propriedades
Alimentação Detox é uma técnica de nutrição funcional cujo objetivo é ajudar o
organismo a eliminar toxinas e outras substâncias prejudiciais a saúde.
Os produtos Detox são bebidas à base de vegetais que oferecem muitos nutrientes
e tem o objetivo de intensificar a limpeza do corpo. Seu consumo regular traz uma série
de benefícios para uma vida saudável, tais como limpar o organismo de toxinas, a
desinchar, ajudar a emagrecer, melhorar aparência da pele e melhorar o
funcionamento geral do corpo
3. Composição
Zingiber officinale (Gengibre), Ananas comosus (Abacaxi), Illicium verum (Anis
estrelado), Camellia sinensis (Chá verde), Mentha piperita (Hortelã), Pimpinella anisum
(Erva-doce), Malus domestica (Maça) & Carbo activatus (Carvão Ativado).
NÃO CONTÉM GLÚTEN, AÇÚCAR, LACTOSE E CORANTES NATURAIS.
PRODUTO VEGANO.
NÃO TRANSGÊNICO.
4. Benefícios
• Desintoxicante
• Diminui a retenção de líquidos
• Neutralizador de substâncias
• Auxilia em dietas de emagrecimento
• Ajuda na regeneração celular
• Possui função diurética

•
•
•

Combate radicais livres
Possui efeito anti-inflamatório
Termogênico

5. Indicação de Uso
Recomenda-se dissolver 5g em 100 ml de água. Tomar no início da manhã.
6. Informações Nutricionais
Informações Nutricionais
Porção de 5g
Quantidade por porção
Valor Energético
18 Kcal ou 75,8 Kj
Carboidratos
4,5g
Proteínas
0g
Gorduras Totais
0g
Gorduras Saturadas
0g
Gorduras Trans
0g
Fibras Alimentares
0g
Sódio
2,4mg
Ferro
0g
Cálcio
0g

%VD (*)
1
1,5
0
0
0
0
0
0
0
0

(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

7. Contraindicações
Gestantes, idosos e crianças que possuem necessidades nutricionais diferenciadas
devem evitar seu consumo.
Não pode ser utilizado para pacientes que possuam alergia a algum dos
componentes da fórmula.
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