
Každý BOOMBONek obsahuje 100 - 300 mg taurinu, v závislosti na příchuti.

Původem je taurin organická kyselina, která působí jako stabilizátor lipidů
(neboli membrán) v těle. Díky svým schopnostem pomáhá organismu v obraně
před negativními vlivy. Jeho přínosy jsou tak široké a rozsáhlé, že vědci mají
taurin za "zázračnou molekulu". Chrání totiž buňky v našem těle regulací
propustnosti a zdraví buněčných membrán. Vykazuje tak účinky podobné jiným
antioxidantům, které najdeme i v superpotravinách jako jsou borůvky, kiwi nebo
tradiční kysané zelí.

Každý BOOMBONek obsahuje 60 - 110 mg kofeinu, v závislosti na příchuti.

Zvýšením dopaminu a adrenalinu dokáže kofein zlepšit náladu a soustřední. Je
to zkrátka jeden z nejspolehlivějších způsobů, jak dočasně zvýšit silový a
fyzický výkon. Podporuje spalování tuků a taky skvěle pomáhá snížit svalovou
únavu. Ať už řídíte, cvičíte nebo se připravujete na zkoušku, kofein vás dostane
o pořádný kus dál. Ale zároveň nezapomínejte i na správnou životosprávu a
dostatečný odpočinek. Nikdo nemůže tělo ždímat do nekonečna.

Každý BOOMBONek obsahuje 100 mg taurinu.

Taurin není býk, ale nakopne vás podobně. Sice ne kopytem, ale účinkem.

Původem je taurin organická kyselina, která působí jako stabilizátor lipidů
(neboli membrán) v těle. Díky svým schopnostem pomáhá organismu v obraně
před negativními vlivy. Jeho přínosy jsou tak široké a rozsáhlé, že vědci mají
taurin za "zázračnou molekulu". Chrání totiž buňky v našem těle regulací
propustnosti a zdraví buněčných membrán. Vykazuje tak účinky podobné jiným
antioxidantům, které najdeme i v superpotravinách jako jsou borůvky, kiwi nebo
tradiční kysané zelí.

TAURINOVOCNÝ KONCENTRÁT

Na kvalitu si potrpíme. Stejně jako vy. Proto pro výrobu BOOMBONků používáme
jen přírodní aroma. Je sice násobně dražší než barviva umělá, ale my víme, že
lidé to ocení. Protože když už, tak pořádně!

Kde se bere chuť a vůně BOOMBONků? Nechodíme s dřívím do lesa a sázíme na
přírodu!

například chlorofyl, obsažený v každé zelené rostlince, nebo světlici barvířskou,
což je taky kytička.

Máte barviva? A můžeme je vidět?

Bohužel to nepůjde. V BOOMBONku není místo pro umělost nebo chemii. Barvu
tak získávají naši sladcí krasavci čiště z ovocného koncentrátu.
Výjimku tvoří jen kopřiva, ve které používáme pouze přírodní barviva,

V BOOMBONku [bumbónku] dáváme prostor přírodě. Proto nesmí chybět ovocný
koncentrát, tedy čistá, 100% ovocná šťáva bez přídavku cukru, kyselin nebo
chemických konzervačních látek. Jak se připravuje? Vezmeme čerstvou
vylisovanou šťávu, šetrně z ní odpaříme vodu a máme výsledek – poctivou
šťávu plnou vitamínů, minerálů, přírodní barvy a nutričních hodnot.

Odšťavit, odpařit, promíchat.
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Nasaďte kyselé obličeje – do BOOMBONku jsme přidali i kyselinu citrónovou!

Kyselina citronová je přirozená součást citrusových plodů. Pořádnou dávku ji
najdeme v citrónech, limetkách, grepech nebo pomerančích. Ale nechybí ani v
dalším ovoci a zelenině.Díky svým vlastnostem se používá kromě doladění chuti
i jako konzervant, protože zabraňuje růstu bakterií, kvasinek a plísní.

Každý BOOMBONek obsahuje 100 mg taurinu.

Taurin není býk, ale nakopne vás podobně. Sice ne kopytem, ale účinkem.

Původem je taurin organická kyselina, která působí jako stabilizátor lipidů
(neboli membrán) v těle. Díky svým schopnostem pomáhá organismu v obraně
před negativními vlivy. Jeho přínosy jsou tak široké a rozsáhlé, že vědci mají
taurin za "zázračnou molekulu". Chrání totiž buňky v našem těle regulací
propustnosti a zdraví buněčných membrán. Vykazuje tak účinky podobné jiným
antioxidantům, které najdeme i v superpotravinách jako jsou borůvky, kiwi nebo
tradiční kysané zelí.

TAURIN

Cukru se do malého boombonku moc nevejde. Proto je ho v něm i 10x méně než
v běžném energy drinku. Cukr, společně s glukózovým sirupem, drží
BOOMBONek hezky pohromadě. Experimentujeme i s verzí bez cukru, tak nás
sleduj, aby ti už nic neuniklo.

...už nic víc.

Jak na to? Postup je následující: smícháte cukr, vodu a glukózový sirup. Tak
vznikne tzv. kandytová hmota. Candy, right? Kandytovou hmotu pak prudce
zahřejeme na 150 °C, nalejeme do formy a necháme vychladnout. Z formičky pak
vypadne s typickým ťuknutím hotový bonbon. Doma to klidně vyzkoušejte, ale
chce to roky praxe. A to jsme absolvovali za vás.

Glukózový sirup je základní stavební jednotka výroby většiny bonbónů. 

Vitamin C je skutečný základ. A v boombonku nesmí chybět. Přirozeně ho
najdeme v čerstvém ovoci a zelenině, my jsme ho pak přidali do směsi
BOOMBONu. Pro lidské tělo jde o naprostou nezbytnost. Pomáhá vstřebávání
železa, fungují díky němu chrupavky, kosti, cévy, kůže a zuby. A bez vitamínu C
dostanete kurděje. Tak bacha na to a boombonek do pusy!

Ani áčko, ani béčko, ale Céčko u nás vede na plné čáře. Tedy vitamin C.
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