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Det här är en smoothiebok med 50 recept för hälsomedvetna finsmakare. Alla näringsämnen, vitaminer och
mineraler kommer från naturliga superkällor. All sötning görs med frukt, honung eller lönnsirap och alla

gröna smoothies är fyllda av klorofyll från ogräs, blad och grönsaker. Med kryddor, örter och torkade, malda
ingredienser som matchate, spirulina, hampa och acai ges extra smak- och näringsboost. Alla älskar
smoothies och det här är den ultimata smoothieboken. Här är alla smoothierecept fullmatade med de

nyttigaste ingredienserna som står att finna, s.k. super food, eller supermat. Med en sådan här smoothie om
dagen ger du din kropp en rejäl turboladdning. Den här boken är också perfekt för alla som tränar mycket och
söker extra tillskott av näring och proteiner. Ersätt de artificiella proteinbarerna och näringsdryckerna med

naturliga superingredienser.

Red Superfood Smoothie är ett enkelt smakrikt och effektivt sätt att öka det dagliga intaget av ett stort antal
bär frukter och växter. Grön smoothie med blåbär 1 banan färsk eller fryst i bitar 15 dl fryst .

Superfood Smoothies Som Ger Dig Kraft
Och Energi

Den här utgåvan av Superfood smoothies som ger dig kraft och energi är slutsåld. Mirakeldrycken som ger
dig energi Iskiate eller chia fresca är en dryck som löparfolket tarahumaraindianerna använder som kraftkälla
och törstsläckare. De är enkla att ha med sig och mättar snabbt samtidigt som de ger dig massor av energi.

Morgonyoga 5 övningar som ger ro och energi Morgonen är bästa tiden för yoga. Så gör du
träningsprogrammet. Finns i lager. 5 krämiga avokadosmoothies som ger dig energi hälsa. Alla näringsämnen.
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152 g Tillräckligt proteinintag förebygger mus kelsvinn och ökar motståndskraften. Ekologiskt
Ashwagandhapulver 125 g hittar du i Energitillskott Organiskt Ekologiskt och är . Ett fullspäckat föredrag om
de nyaste trenderna inom holistisk hälsa kost och superfood som boostar din hud organer och din hälsa på
rekordtid . Perfekt för en växtbaserad läcker smoothie hemma eller för att ta med sig i sin shaker. Kaikki

aiheesta SuperfoodSmoothies GU DiätGesundheit tekijä Christian Guth. En detoxkur är som en minisemester
för din kropp som ger dig mer energi. Superfoodexperten Mattias Kontio på Great Earth delar med sig av sina

bästa immunförsvarstips. Fokus innehåller även chlorellaalgen som inte bara ger .
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