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Miracle brood

Bomvol natuurlijke vitaminen en mineralen

De Moringa Oleifera wordt overal ter wereld de Miracle
boom genoemd. Het bijzondere aan deze boom is, dat de
hele boom gegeten kan worden, van de bladeren tot en met
de wortels. Ook de verscheidenheid aan voedingstoffen die
de boom bevat is wel heel bijzonder.
Natuurlijke Multivitamine
Zo zijn de bladeren van de Moringa Oleifera niet alleen een zeer
waardevolle bron van voedsel, maar blijken ook nog eens schat
aan natuurlijke Multivitaminen te bevatten.
Ontwikkeld door Loaf of Nature Bakkers en Laboratorium
In samenwerking met het laboratorium, zijn de bakkers van Loaf
of Nature meer dan twee jaar bezig geweest met het ontwikkelen
van een brood, dat gedeeltelijk gemaakt moest worden met de
bladeren van de Moringa Oleifera.
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Dit zijn heel veel vitamines, mineralen en aminozuren,
die je door het eten van het Miracle brood,
per dag aan extra’s binnen krijgt.

Het Miracle Brood;
Een heerlijk Multi vitaminen en mineralen
brood uit de natuur.

Een gezonde aanrader voor jong en oud.

Voor meer informatie ga naar: www.loafofnature.nl
Loaf of Nature Miracle brood is verkrijgbaar bij:

Elk Miracle brood bevat 120 gram aan vers blad
Uiteindelijk is het gelukt een brood te ontwikkelen
dat niet alleen heerlijk is om te eten, maar waar
alle waardevolle eigenschappen van de bladeren
van Moringa Oleifera in zitten. Elk Miracle brood
bestaat uit circa 120 gram aan vers blad van de
Moringa Oleifera.
De multi vitaminen en mineralen in Miracle brood
Het Miracle brood bevat onder andere:
Calcium, Ijzer, Magnesium, Potassium (Kalium), Proteïne,
Vitamine A, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B3,
Vitamine B12, Vitamine C, Vitamine E, Arginine, Histicine,
Isolucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine,
Threonine, Valine, Tryptophan.

