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Erythritol
Distribuitor: VitalTrend
Cod produs: VT0041
Disponibilitate: 2 - 3 Days

Pre?: 35,00 Lei

Short Description
Eritritolul este singurul înlocuitor care con?ine 0 calori ?i este 100% de origine
vegetal?. Eritritol este format din patru atomi de carbon produs prin fermentarea
biologica al unui alcool de zah?r. Este o pulbere cristalin? alb? ?i are efect de indulcire
aprox. 50 ?i 70% în compara?ie cu cel ale zah?rului.

Descriere
Eritritolul (înlocuitor natural de zah?r)

Eritritolul este singurul înlocuitor care con?ine 0 calori ?i este 100% de origine vegetal?.
Eritritol este format din patru atomi de carbon produs prin fermentarea biologica al unui
alcool de zah?r. Este o pulbere cristalin? alb? ?i are efect de indulcire aprox. 50 ?i 70%
în compara?ie cu cel ale zah?rului.
Fabricarea are loc în condi?ii complet naturale.
Privind calitatea materiilor prime putem s? spunem c? eritritolul este primul si singurul
alcool de zah?r natural cu con?inut de 0 calorii.
În aceast? form? se produce pe scar? larg? ?i în natur?, cum ar fi în miere, pepene

galben, struguri ?i ciuperci
Acesta poate fi reg?sit? în produsele alimentare produse prin fermenta?ie natural?,
precum brânza, vinul ?i berea.
Pentru c? Eritritolul este o molecul? mic?, este absorbit 90% în intestinul sub?ire, astfel
încât, în contrast cu al?i alcooli glucidici, are un efect mult mai pu?in laxativ asupra
sistemului digestiv.
Se poate integra într-un regim alimentar redus de calorii, astfel corespunde nutri?iei
sanatoase si naturale.
Utilizat împreun? cu Stevia are rezultate deosebite în conservarea resurselor naturale
Eritritolul are o folosin?? de gam? larg? de aplica?ii care necesit? un con?inut redus de
zah?r ?i un con?inut caloric sc?zut.
În prezent, este cea mai bun? solu?ie pentru cei care sunt în c?utarea de înlocuitori al
zah?rului tradi?ional rafinat.
-100% vegetal
-gust dulce, curat, f?r? gust ulterior, valoare de îndulcire de 50-70% în compara?ie cu
zah?rul tradi?ional
-con?ine 0,2 calorii per grame
-index glicemic 0, nu cre?te niveul de zah?r în sânge, este recomandat? pentru diabetici.
-este u?or tolerat de tubul digestiv, adul?i pot consuma 1g de eritritol per kilograme
greutate corporal?.
-nu are efect cariogen, asigur? protec?ia din?ilor
-are efect sinergetic utilizat împreun? cu alte substan?e înducitoare

Utilizare:
Eritritol este îndulcitorul ideal pentru cafea, ceai, pentru a îndulci limonada sau sosurile,
îndulcitor de mas?. Poate fi folosit pentru g?tit ?i copt.

Ingrediente: 100% Erythritol. Nu con?ine alt? substan?? ad?ugat?.
Valoare nutritiv? medie
Carbohidra?i (g)

În 100 g produs
2g (20 kcal)

Loc de p?strare: Ferit de raze directe de soare, în loc uscat ?i r?coros.

Modul de prezentare ?i de împachetare: 1 kg, transportul se face în pungi duplex de
blocare

Informa?iile din prospectul ?i informatiile postate pe site-ul Vita-Trend nu înlocuiesc
sfatul medicului. În toate cazurile se recomand? consultarea medicului de familie.

Alte informa?ii:
?ara de origine: UE
Produc?tor: Vita-Trend KFT H 1046 Budapesta
Nu utiliza?i acest supliment alimentar dup? data de expirare înscrie?i pe etichet?.
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