
Adunas ekologiska pulver med bas av moringa har tagit världen med storm – 
nu har det äntligen kommit till Sverige! 

MORINGA - DET NYA GRÖNA SUPERPULVRET

Moringa är en naturlig råvara som kommer från det afrikanska trädet med samma namn. Bladen 
mals ner till ett pulver - perfekt att blanda ner i en smoothie eller varför inte tillsätta en tesked i 
hemgjorda raw food-bollar?

Moringa har använts i Afrika och Asien sedan antiken tack vare dess hälsosamma egenskaper. 
Aduna moringapulver är en källa till järn, vitaminerna A och E, kalcium och magnesium. Det är 
också ett komplett växtprotein som innehåller alla 9 essentiella aminosyror, drygt 30 procent 
fiber och har sex gånger mer antioxidanter än till exempel goji bär¹.
 

För mer info, produktprover och högupplösta bilder, kontakta press@biofood.se.

Ekologiskt moringapulver är lika perfekt att 
blanda i morgonsmoothien som att strö över 
frukostyoghurten, 175 kr/250 g, 99 kr/100 g.

Idag finns Aduna moringapulver dels som rent pulver, dels i en härlig frukt- och nötbar. 
Pulvret är certifierat med Soil Association och har en spenatliknande smak.

Ekologisk och raw frukt- och nötbar med moringa,  
25 kr/45 g, finns bland annat hos Paradiset och 
välsorterad hälsofackhandel.

5 HÄLSOFÖRDELAR 
• Protein bidrar till att bibe hålla muskelmassan
• Järn stöttar ditt immunförsvar, ökar blodcirkulationen och bidrar 
till att minska trötthet och utmattning
• Kalcium stöttar matsmältningen
• Vitamin E bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress
• Magnesium bidrar till att minska trötthet och utmatt ning

FÖRETAGET ADUNA
Bakom företaget Aduna hittar vi Andrew Hunt och Nick Salter som brinner för att skapa ett varumärke med unika natur-
produkter samtidigt som man direkt bidrar till att miljontals småskaliga producenter i Afrika går runt. 

 * Källor: ¹ ORAC (Oxidant Radicals Absorbent Capacity) system developed by US National Institute of Health. Moringa ORAC value: 157,000 µmol TE/100g. Goji berry powder: 25,300 µmol TE/100g.  
Independent research by Brunswick Laboratories 
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