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Detox* Smoothie 

     บริษัทผู้ผลิต :   Leader Foods 
     ยี่ห้อ :    Leader Natural Foods 
     กลุ่มอาหารหลัก :   เครื่องดื่มอื่นๆ 
     กลุ่มอาหารย่อย :   เครื่องดื่มผสม 
     ประเทศ :    ฟินแลนด์ 
     ประเภทร้านค้า :   ห้างสรรพสินค้า 
     วันท่ีวางจ าหน่าย :   ธันวาคม 2559 
     ราคา ณ จุดจ าหน่าย :  €18.90 
     บาร์โค้ด :    6430051513916 
 
รายละเอียดสินค้า 

Leader Natural Foods Puhdistava* Smoothie (Detox* Smoothie) จั ด เ ป็ นซู เ ป อ ร์ ฟู้ ด ใ น
รูปแบบสมูทตี้ชนิดไม่หวาน ปราศจากกลูเต็น, แลกโตส, ยีสต์ และวัตถุเจือปนอาหาร ผลิตจากส่วนผสมที่เป็น
ผลไม้ตามธรรมชาติ ได้แก่ สับปะรด, กล้วย, แอปเปิ้ล, ส้ม, หญ้าบาร์เลย์, สไปรูไรนา, ผักโขม, ผงโปรตีนข้าว, 
โปรตีนถ่ัว, เฮมป์โปรตีน, psyllium, เบซิล, มินต์, ขิง, birch leaf, nettle leaf และ chlorella อุดมไปด้วย
วิตามินซีและไรโบฟลาวินช่วยการท างานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย, แคลเซียมช่วยในการท างานของ
ระบบย่อยอาหาร, วิตามินซี ไรโบฟลาวิน และธาตุเหล็กช่วยลดความอ่อนเพลียเหนื่อยล้า สินค้าน้ียังมีไยอาหาร
สูง และไม่มีส่วนประกอบของถ่ัวเหลืองและนมตลอดจนสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ 
 
วิเคระห์ผลิตภัณฑ์ 
     ชนิดของบรรจุภัณฑ์ :  ซองตั้งยืดหยุ่น 
     วัสดุของบรรจุภัณฑ์ :  พลาสติกไม่ระบุชนิด 
     ขนาดห่อ :    300.00 กรัม 
     การเก็บรักษา :   เก็บที่อุณหภูมิห้อง 
     สินค้าตราห้าง :   Branded 
     ประเภทร้านค้า :   ห้างสรรพสินค้า 
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จุดเด่น 

 
รายการส่วนผสม (Standard) :   

Pineapple Powder (Powdered), Banana Powder (Powdered), Apple Powder (Powdered), 
Orange Powder (Powdered), Barley Grass (Powdered), Spirulina, Spinach Powder (Powdered), 
Rice Protein (Germinated, Powdered), Pea Protein (Powdered), Hemp Protein (Powdered), 
Psyllium Seed Husks (Powdered), Basil (Powdered), Mint (Powdered), Ginger (Powdered), Birch 
Leaf Extract (Extract, Powdered), Nettle Extract (Extract, Powdered), Chlorella (Powdered) 

 
รายการส่วนผสม (On Pack) :   

pineapple powder (36%), banana powder (30%), apple juice powder (14%), orange 
juice powder (4%), barley grass powder, spirulina, spinach powder, germinated brown rice 
protein powder, pea protein powder, hemp protein powder, psyllium seed powder, basil 
powder, mint powder, ginger powder, birch leaf extract powder, nettle leaf extract powder, 
chlorella powder 

 
ข้อมูลโภชนาการ :   

Per 45g serving (6 servings per pack): Energy 636kJ/150kcal, Fat 0.7g (of which Saturated 
Fats 0.1g, Monounsaturated Fats 0g, Polyunsaturated Fats 0.1g (of which Linoleic Acid 0.1g, 
Linolenic Acid 0g)), Carbohydrate 31g, Sugars 21g, Protein 4.1g, Fibres 3.4g, Salt 0.1g, Vitamin A 
51µg, Thiamine 0.1mg, Riboflavin 0.1mg, Vitamin B6 0.2mg, Folic acid 35µg, Niacin 1.1mg, 
Ascorbic acid 15mg, Vitamin K1 49µg, Magnesium 41mg, Calcium 57mg, Iron 1.1mg, Copper 
0.1mg, Manganese 0.3mg, Potassium 454mg 

 

สาร/ส่วนประกอบ รูปแบบ รูปแบบผลิตภัณฑ์ การกลา่วอ้าง 

Detox* 
Smoothie 

Pineapple & 
Banana & Apple 

& Orange 

— ไม่ใส่สารเจือปนหรอืสารกันบูด, 
ใยอาหารสูง/เพิ่มข้ึน,ไม่มีกลเูตน, ต้าน
อนุมูลอสิระ, ระบบย่อยอาหาร (ตามการ
ใช้งาน), ระบบภูมิต้านทาน (มีผลกบัการ
ท างาน), สารก่ออาการแพ้ต่ า/ไม่มี/
ลดลง, ใช้ง่าย, แล็กโตสต่ า/ไม่มี/ลดลง 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1740
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/3866
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/4553
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/4281
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/2787
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1987
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/3936
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/4705
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5532
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/4066
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/26621
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1223
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/155
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1917
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/146
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/2976
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/2976
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5416
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/3969
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5416
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/2016
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/4489381/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/4489381/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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รูปสินค้า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


