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Chlorofyl:
Tarwegras bestaat uit een groot aantal voedingstoffen, die wij mensen nodig 
hebben. Daarnaast bevat het ook Chlorofyl. Chlorofyl lijkt qua structuur veel op 
ons eigen bloedplasma. Ons bloed kan het daarom zeer goed verwerken en gaat 
daardoor beter presteren. 

Tarwegras is puur natuur, biologisch geteeld en vers geperst tot ’s werelds ge-
zondste voedingssupplement. Alle goede stoffen van tarwegrassap doen hun 
werk in uw lichaam, daar waar u het nodig heeft. 

Eigenschappen:
√ Het lichaam wordt gestimuleerd om zichzelf beter te reguleren 
√ Men krijgt meer energie & vitaliteit
√ U kunt succesvol afvallen (verzadigd gevoel & betere stoelgang)
√ Tarwegras is de perfecte ondersteuning van een gezond voedingspatroon
√ Fanatiek sporten: met tarwegras krijgt u een grote voorsprong op uw con-
currenten. U bent helderder, heeft meer energie en uw lichaam kan grotere 
prestaties leveren.

Tarwegras is één van de meest voedingsrijke gewassen ter wereld! Tarwegras 
is een glutenvrije, pure & locale biologische superfood, die een zeer breed spec-
trum aan voedingstoffen bevat.

Wat is tarwegras?
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Voordelen van tarwegras:
Tarwegras helpt uw lichaamscellen herstellen en verjongen. De stoffen in tar-
wegras zijn zo goed opneembaar, dat uw lichaam ze direct gebruikt waar ze 
nodig zijn. Daarom kan tarwegras helpen bij het voorkomen of genezen van veel 
kwalen/ziekten en een verbeterde weerstand ondersteunen.Zuivert uw bloed en 
organen (darmen, lever en nieren) en ontzuurt het lichaam (detox) / optimale 
PH-waarde.

Het beste uit de natuur:
Tarwegras is rijk aan vitamine A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E & K. Daarnaast bevat 
het alle benodigde mineralen, anti-oxidanten, enzymen en essentiële aminozu-
ren die een mens nodig heeft. U kunt tarwegras op ieder moment van de dag 
drinken en het zorgt ervoor dat uw lichaam nog sneller en grondiger gereinigd 
wordt en zal 
het sap u helpen om langlopende kwalen een steuntje in de rug te bieden om te 
verdwijnen. Uw lichaam kan beter gaan functioneren en meestal voelt men zich 
vitaler en meer alert.

Wat is tarwegras?
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Tarwegras Cocktail 
appel - citroen - gember

tarwegras

Groene Goedheid
spinazi - komkommer

peterselie - appel

Heerlijke groene juices

Neem 2 appels, 1 citroen, 1 cm gember en een pluk tarwegras en gebruik 
een slowjuicer om hier een fantastisch sapje van te persen

Pers 1 hand spinazi, een halve komkommer, 1/2 bosje peterselie en 2 ap-
pels in de slowjuicer en geniet van deze krachtige groene juice
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Paarse Pracht
rode bieten - wortel

selderij

Winter Juice 
appel - rode kool - kaneel

Heerlijke rode juices

Neem 2 rode bieten, 3 wortels en 2 stukken selderij en pers ze in een slow-
juicer tot een geweldig zacht en zoet sapje

Juice 3 appel en 1/8 van een rode kool in een slowjuicer en roer 
daarna een 1/4 theelepel kaneel door dit verwarmende mooie 

sapje


