
Alkaline
16 Greens
The perfect green 
smoothie
A unique mix of 16 plants and 
vegetable

•	Due	to	its	complex	formula,	contains	
minerals,	vitamins,	enzymes	and	
phytonutrients	which	help	improve	
cellular	nutrition.

•	Provides	high	quantity	of	a	wide	
range	of	nutrients.	

•	220	g	of	Alkaline	16	Greens	is	
equivalent	to	5,7kg	of	vegetables.

•	Helps	strengthen	nails	and	hair.
•	Helps		balance	the	weight.
•	Helps	you	retain	a	youthful,	soft	and	

smooth	skin.
•	Raw,	dehydrated	at	low	temperature.
•	High	bio-availability.

The original lifestyle
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Alkaline 
16 Greens
Idealny Zielony Koktajl

Unikatowa mieszanka 
16 roślin i warzyw

Ta złożona formuła zawiera minerały, witaminy, 
enzymy oraz składniki odżywcze, które pomagają 
odżywić komórki Twojego organizmu 

220g Alkaline 16 Greens równoważy aż 5,7kg warzyw

Pomoże wzmocnić Twoje paznokcie i włosy

Pomoże uregulować i zbalansować Twoją wagę

Pomoże zachować Ci młodą, delikatną 
i gładką skórę

Składa się z surowych, suszonych w niskiej 
temperaturze warzyw

Posiada wysoki poziom przyswajalności



Ingredients: 

Alkaline Care S.L. 
C/Corders,12-20 · 08911 · Badalona (Spain)
www.alkalinecare.com / info@alkalinecare.com
Tel. (+34) 93 384 45 02

Net weight:	40g	/	220g

Take	a	sachet 1-3	times	per	day	
in	a	glass of water.

Take	a	scoop 1-3	times	per	day	
in	a	glass of water.

1-3

Barley	grass	(Hordeum	vulgare	L.),	
Avocado	(Persea	americana	Mill.),	Broccoli		
(Brassica	oleracea	var.	italica),	Couch	grass	
(Cynodon	dactylon	(L.)	Pers.),	Cabbage	
(Brassica	oleracea	L.	var	capitata),	Lemon	
(Citrus	limon	BF.),	Cucumber	(Cucumis	
sativus	L.),	Lemongrass	(Cymbopogon	
nardus	L.	Rendle),	Wheatgrass	(Triticum	
aestivum	L.),	Field	Horsetail	(Equisetum	
arvense	L.),	Oatgrass	(Avena	sativa	L.),	
Fennel	(Foenuculum	vulgare	M.),	Tomatoe	
(Solanum	lycopersicum	L.),	Spinach	
(Spinacia	oleracea	L.),	Oregano	(Origanum	
vulgare	L.),	Parsley	(Petroselinum	crispum	L.)	

How to take it? it	is	also	possible	to	add	
Alkaline	16	Greens	to	
green	juices,	smoothies,		
cold	veggie	soups	or	
salads.

1-3
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Jęczmień (Hordeum vulgare L.), Awokado (Persea 
americana Mill.), Brokuły (Brassica oleracea var. 
Italica), Perz (Cynodon dactylon (L.) Pers.), Kapusta 
(Brassica oleracea L. var capitata), Cytryna (Cit-
rus limon BF.), Ogórek (Cucumis sativus L.), Trawa 
cytrynowa (Cymbopogon Nardus L. Rendle), Trawa 
przeniczna (Triticum aestivum L.), Skrzyp polny 
(Equisetum arvense L.), Rajgras (Avena sativa L), 
Koper (Foenuculum vulgare M.), Pomidor (Solanum 
lycopersicum L.), Szpinak (Spinacia oleracea L.), 
Oregano (Origanumvulgare L.), Pietruszka (Petroseli-
num crispum L.).

Składniki:

Pij zmieszane z wodą. Możesz 
także dodawać Alkaline 16 
Greens do soków warzywnych, 
zimnych warzywnych zup lub 
sałatek. 

Jak stosować? 

1-3 razy dziennie - zmieszaj zawar-
tość jednej saszetki ze szklanką 
wody i wypij

1-3 razy dziennie - zmieszaj jedną 
miarkę ze szklanką wody i wypij
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