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UNICITY balance
Artikelnummer: 27160 (DE, IR, UK), 24001 (AT)
24002 (NL), 24538 (DK)(PCO only, NO, SE),
24554 (HU, PO - PCO only)
inhoud:

60 sachets à 7,25 g (435g)

Aantrekkelijkheid & welzijn
Wanneer u de vraag wordt gesteld, hoe belangrijk uw welzijn en uw
figuur voor u zijn, wat zou u dan antwoorden? Het uiterlijk wordt in
de huidige samenleving steeds belangrijker. De meeste mensen willen dat anderen hen aantrekkelijk vinden. Vaak is een mooi uiterlijk de beslissende factor voor hoe u zich voelt, of u zich aantrekkelijk
voelt. Enquêtes hebben bevestigd dat aantrekkelijkheid, levensvreugde en levenskwaliteit voor bijna iedereen verbonden is met een
goed uiterlijk en een positieve uitstraling. En hoe zou het zijn als u dit
vele jaren, tot op hoge leeftijd kunt bewaren en ervan kunt genieten?
Balance is de eenvoudige manier voor een nieuw welzijnsgevoel:
met het nieuw ontwikkelde, beschermde ingrediënt Unicity 7xTM..
Vitamines zijn levensbelangrijke stoffen die door voedsel aan
het
lichaam
worden
toegevoegd.
Mineralen
zijn
noodzake-lijk voor de stofwisseling. Een uitgebalanceerde
en afwisse-lende voeding en een gezonde levensstijl zijn
belangrijk voor het welzijn. Ontdek een nieuwe kwaliteit van
leven met balance.

BALANCE
De belangrijkste voedingswaardes per sachet:

84 kJ / 20 kcal

Energie
Carbohydrates
of which sugar

5g
0g

FAT

0g

Voedingsvezels

4g

Sodium

25 mg

Vitamin A

225 μg

Balance helpt het lichaam bij:

Vitamin B1

2 mg

Vitamin B2

2 mg

 Te dragen aan het verminderen van vermoeidheid (Vitamine C,
Niacine, Vitamine B2, B6, B12)

Vitamin B6

7 mg

Foliumzuur

220 μg

 Het in stand houden van de bloedsuikerspiegel (Chroom)

Niacine

26 mg

 Het onderhouden van de normale werking van de
spijsverteringsenzymen (Calcium)

Vitamin B12

25 μg

Vitamin C

45 mg

 Te dragen aan de normale werking van het immuunsysteem
(Zink, Vitamine A, C, B6, B12)

Vitamin E

29 mg

Botine

20 μg

 De ondersteuning van de energie-, eiwit- en glycogeen-stofwisseling (Chroom, Zink, Botine, Calcium, Niacine, Vitamine B2, B6)

Calcium

60 mg

 Te dragen aan het onderhouden van normale rode bloedcellen
(Vitamine B2)

Chroom

2,33 mg

Zink

100 μg

Bereiding en gebruiksaanwijzing
Drinken Balance tweemaal dagelijks ca. 10 minuten voor een maaltijd. Meng de inhoud van een sachet met 250 ml water. Melk, sap en
andere dranken zonder koolzuur zijn ook geschikt. Goed schudden en meteen drinken.

Ingrediënten
Biosphere FiberTM (Guargom, Arabische Gom, Johannesbroodgom, Citruspectine, Havervezel, Maltodextrine uit maïs, Bètaglucaan),
Unicity 7xTM (Gepatenteerde mix van plantaardige polysacchariden, Aromamelange van Sinaasappelsappoeder, Voedingszuur: Citroenzuur, Calciumcarbonaat), Bios Cardio MatrixTM (Sojaconcentrate n,Suikerrietextract),Bios Vitamin ComplexTM (Biotine, Calciumcarbonaat, Chroomgist, Foliumzuur, Niacinamide, Bètacaroteen, Thiamine HCI, Riboflavine, Pyridoxine HCI, Cyanocobalamine,
Ascorbinezuur, D-alfa- tocoferol Acetaat, Zinkgluconaat), Sinaasappelsappoeder, Zoetstof: Sucralose, Voedingszuur: Citroenzuur.

Aangeboden in Nederland door
www.SwissShape.nl
+31 (0) 20 893 2551
Meer informatie vindt u online: www.unicity.com

