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Lean & Green 
 

Wij zijn niet zo dol op de term superfood. 
Maar met de Lean & Green komen we er 
niet onderuit. 
 
Dit groene goedje zit boordevol vezels voor 
gezonde darmen en een gezonde 
bloedsuikerspiegel. 
 
Het bevat de natuurlijke energiebooster 
spirulina. 
 
Daarnaast bevat het extracten van 27 

verschillende soorten groenten en fruit. 
Hierdoor bevat 1 scoop Lean & Green bevat bijna evenveel voedingsstoffen als 
100 gr verse groenten en fruit. 
 
Ook bevat het probiotica voor gezonde darmen. 
 
Eerlijk is eerlijk, wij zouden niet meer zonder 
willen. 

• Onze Lean & Green bestaat voornamelijk uit 
tarwegras:  

• Tarwegras zijn pure vezels.  
• Vezels zorgen voor afvoer van belastende 

stoffen in ons lichaam zoals gifstoffen en slechte vetten.  
• Bovendien helpen vezels je bloedsuikerspiegel mooi geleidelijk te houden. 

Hierdoor helpt het mensen met een suikerverslaving om hiervan af te komen.  
• Tarwegras bevat een hoge concentratie chlorofyl.  
• Chlorofyl heeft de eigenschap om giftige stoffen aan zich te binden.  
• Deze giftige stoffen verlaten vervolgens via de ontlasting ons lichaam.  
• Giftige stoffen die niet worden uitgescheiden, worden opgeslagen 
• in ons vetweefsel.  
• Wanneer het lichaam zich kan ontdoen van giftige stoffen is er meer ruimte 

voor de cellen om zuurstof op te nemen.  
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• Dit bevordert de energieopname in de cellen en daarmee de 
opneembaarheid van voedingsstoffen.  

• Wanneer wij onze voedingsstoffen beter opnemen, verhogen wij onze 
stofwisseling.  

• Hierdoor worden er minder ongebruikte voedingsstoffen opgeslagen in ons 
vetweefsel.  

• Lean & Green bevat daarnaast een hoge dosering policosanol, chlorella, 
spirulina en Lactospore 

• Policosanol remt de oxidatie van zuurstof met slechte vetten in ons bloed.  
Deze oxidatie kan leiden tot aderbeschadiging.  

• Beschadigde aders zijn een makkelijke plek voor slechte vetten om zichzelf aan 
“vast te plakken”. Dit kan uiteindelijk tot adervernauwing leiden.  

• Chlorella: -heeft een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel. Spirulina – is een 
natuurlijke energiebooster.  

• Lactospore- is een maagzuurresistente bacterie, die leeft van onverteerde 
voedselresten in onze darmen.  Wanneer er minder onverteerde 
voedselresten aan onze darmwanden ‘plakken’ is de opneembaarheid door 
onze darmen en het afgeven van voedingsstoffen aan ons bloed optimaler. 

• Wij raden het gebruik van Lean & Green af als je last hebt van PDS. 

 
Onze Lean & Green kost slechts  
€ 34,95 per 30 dagen (bij een portie van 10 gram) 
 
Geadviseerd dagelijks gebruik: Gebruik 10 gram (~1 maatlepel) met water als aanvulling op uw 
dagelijkse voeding. Of zoals geadviseerd. 
 
Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang. 
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Smaak kan variëren 
per batch. 
 
Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 

Inhoud: 300 gram 

Allergenen: Dit product bevat geen bekende allergenen. 
 
Overige productkenmerken: 

• Vorm: Poeder 
• Opmerking mbt vorm: 
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• Oorsprong: Plantaardig 
• Gewicht tablet/ capsule: 
• Doorstraling: nee 
• Gmo vrij: Ja 
• Ingrediënten voldoen aan de wetgeving: ja 

Veilig gebruik voor speciale groepen: 

• Vegetariers: ja   
• Veganisten: ja   
• Diabetes: ja   
• Zwangerschap: ja   
• Borstvoeding: ja   
• Cosher/Halal: nee 

 

 Samenstelling per dagdosering (10 gram) 

 Ingrediënt  Hoeveelheid   Percentage   RI* Verbinding  

 Kruiden 

 Tarwegras  5600 mg    

 Acacia Arabica  1240 mg   Vezel 

 Fruits & Greens  740 mg   Extract 100:1 

 Appel  720 mg   

 Vezel 

 Chlorella  300 mg   

 Acerola  190 mg   Poeder 

 Groene thee  30 mg   

 Druivenpit  30 mg    Extract (95% OPC) 

 Siberische Ginseng (Eleutherococcus 
Senticosus)  10 mg   Extract 10:1  

 Probiotica 

 Lactospore®  46 mg   

 Overig 

 Spirulina  700 mg  50%  

 Digezyme®  46 mg   Enzym Blend 

 Policosanol complex  30 mg   

 *) Referentie Inname. 

Ingrediënten: Urtica urens folium, gelatine (verdikkingsmiddel - capsulehuls), Arctium lappa radix, Bamboe 
silica extract, Fucus vesiculosus, Viola tricolor herba, Triticum aestivum, mineralen, zonnebloemolie 
(antiklontermiddel). Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 

 

 Voedingswaarde per portie van 10 gram 
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  Hoeveelheid 

 Energie (kcal) 25.176/ 104.987 kJ 

Vet 0,260 g 

Waarvan verzadigd vet 0,014 g 

Koolhydraten 2,215 g 

Waarvan suikers 0,516 

Vezels 3,606 g 

Eiwit 1,613 g 

Zout 0,028 g 

  

 Allergenen tabel 

 Melk  nee 

 Lactose  nee 

 Eieren  nee 

 Soja  nee 

 Glutenbevattende granen *1  nee 

 Schaaldieren  nee 

 Vis  nee 

 Pinda’s  nee 

 Schaalvruchten *2  nee 

 Selderij  nee 

 Mosterd  nee 

 Sesamzaad  nee 

 Zwaveldioxide en sulfiet  nee 

 Lupine  nee 

 Weekdieren  nee 

 Mais  nee 

 Gist  nee 

 *1 (Tarwe, Rogge, Gerst, Haver, Spelt, Kamut) 

 *2 (Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Pistachenoten, Macadamianoten) 

 

 


