vitaliteitsdrank

Ingrediënten
Wortelsap, rodebietensap, knolseldersap, aardappelsap, zuurkoolsap,
rammenassap, venkelsap.
De groenten worden meteen na het oogsten gewassen, gemalen, gepureerd
en geperst.

Kenmerken
Pajottenlander vitaliteitsdrank heeft een volle fuchsia rode kleur. De smaak is
typisch verse groentesmaak, met een licht zuur accent omwille van het
toegevoegde zuurkoolsap.

Eigenschappen
Vitaliteitsdrank Pajottenlander bevat 7 verschillende groenten, zorgvuldig
geselecteerd op smaak en eigenschappen.
Ideaal om het lichaam te reinigen en tegelijkertijd te voeden met belangrijke
mineralen en vitaminen. Licht verteerbaar.
De samenstelling is gebaseerd op de receptuur van Rudolf Breuss, een
Oostenrijkse natuurarts, die wereldwijd gekend is voor zijn sappenkuren bij
kanker en leukemie. Om de smaak te verfijnen, en omwille van
gezondheidsbevorderende eigenschappen, bevat vitaliteitsdrank
Pajottenlander bovendien venkel en zuurkool.
Verschillende groenten van de Pajottenlander groentesappen zijn
melkzuurgegist: wortelen van het wortelsap melkzuur, rodebieten van het
rodebietensap, wortelen, rodebieten, knolselder en zuurkool van de
gezondheidsdrank, alle groenten van de vitaliteitsdrank.
Onmiddellijk na de oogst worden de versgeperste sappen met
melkzuurbacteriën geënt. Door fermentatie van koolhydraten en suikers, die
van nature in de groenten aanwezig zijn, ontstaat racemaat, een mengsel van
rechts- en linksdraaiend melkzuur.
Pajottenlander groentesappen bevatten een hoog gehalte aan rechtsdraaiend
melkzuur. Dit is een lichaamseigen variant die het lichaam gemakkelijk
opneemt en zo bijdraagt tot een vlotte spijsvertering.
Melkzuur is een natuurlijk en gezond conserveermiddel.
Melkzuurbacteriën verhogen de natuurlijke weerstand van het lichaam en
remmen de groei van schadelijke bacteriën. Hoe meer nuttige bacteriën
aanwezig zijn, hoe minder plaats immers voor schadelijke.

Gemiddelde voedingswaarde per 100 ml
Energie
Vetten

150 kJ / 35 kcal
0g

- waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten

0g
7,9 g

- waarvan suikers (van nature
aanwezig)
Eiwitten
Zout (van nature aanwezig)

5,9 g
1g
0,07 g

Kalium
*RI = referentie-innames

296 mg
(15%RI*)

Elke dag een glaasje melkzuurgegist groentesap draagt zeker bij tot een
goede gezondheid.

Aanbevolen verkoopprijs vanaf 1 november 2018
vitaliteitsdrank 0,75 L

€ 2,75
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