Centrum voor Energieregie
Energieregie

Moringa poeder Ethiopia 500g
Prijs: € 35,00 (incl. 6 % btw)
Koop uw voeding bij een betrouwbare leverancier. Sinds 2009 hebben wij een winkel in Amsterdam en
zijn wij gespecialiseerd in de aan- en verkoop van moringa(producten).

De Moringa is één van de meest bruikbare en veelzijdige gewassen die er bestaan.
Door de rijkdom aan vitamines, mineralen en eiwitten is de Moringaboom een rijke bron van voedingstoffen .
Biochemici noemen de Moringaboom de eiwitrijkste plant die ooit ontdekt is. Per gram bevatten verse
moringabladeren vier keer zoveel calcium als melk, zeven keer zoveel vitamine C als sinaasappels, drie keer
zoveel kalium als bananen, drie maal zoveel ijzer als spinazie, vier maal zoveel
(pro-)vitamine A als worteltjes en evenveel eiwit als in eieren.
Moringa Oleifera is gemakkelijk te kweken en gedijt goed in droge gebieden en op zeer marginale gronden.
Moringa Oleifera bezit een enorme groeikracht. In het eerste jaar kan hij al een hoogte van 3 meter bereiken.
De bladeren en vruchten zijn dan ook gelijk te gebruiken. Moringa kan 12 meter hoog worden.
Naast voeding kent de Moringaboom nog vele andere toepassingen en mogelijkheden:
â—• Door zijn enorme groeikracht kan de Moringa effectief worden ingezet in de strijd tegen woestijnvorming
en klimaatverandering.
â—• De zaden van Moringa worden gebruikt bij het zuiveren van water. Studies hebben aangetoond dat deze
eenvoudige zuiveringsmethode niet alleen waterverontreiniging tegen gaat maar ook de schadelijke bacteriën
in water vermindert. Door gebruik te maken van deze zaden zijn mensen niet langer afhankelijk van uit het
westen afkomstige kostbare middelen.
moringa zaden...
â—• Onderdelen van Moringa Oleifera worden gebruikt binnen de geneeskunde. Onder andere de Indiase
ayurvedische geneeskunde maakt er gebruik van. Maar ook westerse artsen in ontwikkelingslanden
gebruiken de bladeren als medicijn. Zo worden ze wegens het hoge ijzergehalte voorgeschreven bij
bloedarmoede. Daarnaast zou het gebruik van de bladeren door het hoge gehalte aan caroteen oogziektes
kunnen voorkomen.
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moringa supplement...
â—• Moringa kan worden gebruikt als een waardevolle toevoeging aan veevoer en visvoer. Daarnaast kan
het sap van moringabladeren worden gebruikt als groeihormoon. Door bemesting met moringa kan de
oogstopbrengst van bijna elk gewas flink worden vergroot.
moringa voor dieren...
â—• De olie die gemaakt wordt van de Moringa zaden kan verwerkt worden tot smeerolie en lampenolie.
â—• Onderzocht wordt of de Moringa olie ook gebruikt kan worden voor biodiesel.
â—• Van het hout van de Moringa wordt papier gemaakt en van de schors wordt touw gemaakt.
â—• Moringa kan verwerkt worden in huidverzorgingsproducten

ENGLISH
This is truly "the stuff"! If you're ready for increase energy, better health, improved overall well being then this
is what you need. Moringa helps everything from obesity to arthritis and everything in between! I absolutely
love it for y entire family, it boosts immunity and provides so much you won't believe it.
Dubbed The world’s most nutritious tree, ‘Moringa leaf’ contains approximately 20 types of amino acids, 46
types of antioxidants, 36 anti-inflammatory compounds – All natural 90+ nutrients make for the best natural
nutritional supplement. It is a tremendous source of bio-available vitamins and minerals like Vitamin A,
Vitamin B, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin E and Macro
Minerals, Trace Minerals, Phyto nutrients. Moringa leaves are a good source of bio available quality protein &
dietary fiber.
VITAMINS
Moringa is rich in natural vitamins to nourish the body with the essential nutrients, those includes, Vitamin A
(Alpha & Beta-Carotene), Vitamin B9 (Folic Acid) Vitamin B (Choline) Vitamin C (Ascorbic Acid) Vitamin B1
(Thiamine) Vitamin D (Cholecalciferol) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin E (Tocopherol) Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B6 (Pyrodixine)
MINERALS
Moringa has high natural source of Essential Macro & Trace Minerals that include: Calcium Copper Chloride
Fluoride Magnesium Iron Chromium Chloride Phosphorus Manganese Potassium Molybdenum Sodium
Selenium Sulfur Sulphur Zinc
**Disclaimer All product statements on this website have not been evaluated by the Food and Drug
Administration.The products on this website are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease

Verkoper Informatie

Klant recensies:Er zijn nog geen recensies geschreven voor dit product.
Gelieve U aan te melden om een recensie te schrijven.
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