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UNICITY balance
Artikelnr: 28805
innehåll:

60 portionspåsar med 7.25g i varje PÅSE (435g)

Attraktiv och välmående
Om någon skulle fråga dig hur viktigt ditt välmående och din kroppsfigur
är för dig, vad skulle du svara? Utseende blir viktigare och viktigare i
dagens samhälle, och de flesta människor vill att andra ska se dem
som attraktiva. En persons utseende är ofta det som avgör om han
eller hon känner sig attraktiv. Undersökningar har visat att den största
majoriteten av människor associerar attraktivitet, vitalitet och livskvalitet
med att se bra ut och utstråla en positiv aura. Hur skulle livet se ut om
du kan behålla detta i många år och fortsätta njuta av det i en hög ålder?
Balance är en vitaminrik fiberdryck som hjälper dig att behålla en slank
figur tillsammans med en balanserad diet och en hälsosam livsstil.
 Bidrar till normal ämnesomsättning av energi (Vitamin B2, B6, B12,

C, Biotin, Kalcium)

 Bidrar till normal ämnesomsättning av syrabas (Zink)
 Bidrar till normal ämnesomsättning av makronäringsämnen (Biotin,

krom, Zink)

BALANCE
De viktigaste näringsvärdena per portion

84 kJ / 20 kcal

Energi
Kolhydrater
varav socker

5g
0g

Fett

0g

KOSTFIBER

4g

NATRIUM

25 mg

Vitamin A

225 μg

Vitamin B1

2 mg

Vitamin B2

2 mg

Vitamin B6

7 mg

 Bidrar till upprätthållande av normala blodsockernivåer (Krom)

FOLSYRA

220 μg

 Bidrar till den normala funktionen av matsmältningsenzymer (Kalcium)

Niacin

26 mg

Vitamin B12

25 μg

Vitamin C

45 mg

Vitamin E

29 mg

Biotin

20 μg

Kalcium

60 mg

 Bidrar till att skydda celler från oxidativ påfrestning (Vitamin B2, C, E

och Zink)

 Bidrar till minskad av trötthet och utmattning (Vitamin B2, B6, B12,

C och Niacin)

 Bidrar till upprätthållande av normal hud (Vitamin A, B2, Biotin, C,

Niacin och Zink) och upprätthållande av hårets kvalité (Biotin och
Zink)

Zink

2,33 mg

Tillredning och rekommenderad användning
Drick Unicity Balance två gånger dagligen i samband med måltider. Blanda innehållet från en portionspåse i en shaker tillsammans med
250 ml vanligt vatten. Du kan också använda mjölk, juice eller annan jämförbar dryck. Skaka eller rör om ordentligt och drick direkt. För
optimalt resultat bör du ta Balance ungefär 10 minuter före en måltid.

Ingredienser

Biosfärfiber (Guargummi, Gummi Arabicum, Fruktkärnmjöl, Citruspektin, Havrefiber, Maltodextrin från majs, Betaglukan) Unicity 7xTM (Egen
blandning av vegetabiliskt härledda polysackarider, Apelsinjuice, Blandning av pulversmakämne, Syra: Citronsyra, Kalciumkarbonat), Bios
Cardio Matrix TM (Sojakoncentrater, sockerextrakt från sockerrör) Bios Vitamin Complex TM (Biotin, Kalciumkarbonat, Kromjäst, Folsyra,
Niacinamide, Betakaroten, Tiamin HCI, Riboflavin, Pyridoxin HCI, Cyanokobalamin, Askorbinsyra, D-alfa tokoferylacetat, Zinkglukonat),
Apelsinjuicepulver, Sötningsmedel: Sukralos, Syra: Citronsyra

THis product is registered on the Kölner Liste - www.koelnerliste.com

Mer information hittar du online: www.unicity.com

