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RECOVERY

Detox Mineral Mix    
Een hoogwaardige grit en mineraalmengeling aangevuld met geselecteerde 
granen en zaden, een weloverwogen combinatie van kruiden en kleiprodukten 
die helpen om het lichaam te ontdoen van afvalstoffen. De samenstelling van 
deze mengeling zorgt voor een  betere opname van voedingstoffen zodat men 
efficiënter kan opbouwen naar een optimale conditie.

• De geselecteerde toegevoegde granen en zaden (mariendistel, chia en perilla) 
hebben een positieve invloed op de algemene werking van de lever, zijn rijk aan 
omega 3-vetzuren en zijn sterke natuurlijke antioxidanten waardoor het gehele 
immuunsysteem verbetert.

• Bevat houtskool en Natural Carbon Clay, een 100% natuurlijke detoxicant, dat 
bestaat uit een combinatie van kaolien (aluminosilicaat), koolstof en huminiczuren. 
Het beschermt de slijmlaag in de darmen om zo aantasting van ziekteverwekkers te 
voorkomen alsook om goede opname van stoffen door de darmcellen mogelijk te 
maken. Huminiczuren spelen een belangrijke rol bij het handhaven van het zuur-base 
evenwicht in de juiste minerale voeding. 

• Verrijkt met kurkuma, waarvan de werkzame stof de curcuminoïden een gunstig 
effect hebben op de werking van de lever en de spijsvertering.

• Een combinatie van kruiden (tijm, knoflook, paardebloemwortel, korianderblad, 
oregano en zonnehoedkruid) zorgt voor een gunstige invloed op de spijsvertering en 
het immuumsysteem.

Gebruiksaanwijzing:

Sportseizoen: de dag van thuiskomst en de dag nadien.
Rui-& Kweekseizoen: 1x per week.
Als 7-dagen kuur: Bij de start van de rui. Na de rui, na de kweekperiode of na een medische 
behandeling.

Ingrediënten:

Kalkhoudende zeeschelpen, roodsteen, koolzaad, maagkiezel, lijnzaad, witte dari, cardy, 
kanariezaad, millet wit, sorgho rood, millet geel, maïs, maïsgluten, kalksteen, haver 
gepeld, katjang idjoe, mariendistel, chiazaad, bruine perilla, zout, radijszaad, uienzaad, 
sesamzaad, klaverzaad, houtskool, tarwe, tarweglutenvoer, kurkuma, raapolie, suiker, 
carbon clay, gist, knoflook, paardebloemwortel, korianderblad, oregano, zonnehoedkruid, 
calciumpropionaat, dicalciumfosfaat.

Calcium 7,28 %
Fosfor 0,16 %

Natrium 1,03 %
Lysine 0,18 %

Methionine 0,11 %


