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25944

60 Portionspåsar, 6,5g var (390g)

Summering
Bios Life C är ett naturligt komplement som understöder hälsosamma kolesterolvärden i din kropp.
Nyckelingrediensen i Bios Life C är en grupp fibrer som använder
din kropps naturliga process för att utnyttja kolesterol. När mat
förflyttar sig genom din kropps matsmältningsområde behöver
din kropp gallsyra för att bryta ner fett. Din lever använder kolesterol som redan är i din kropp för att producera de nödvändiga
gallsyrorna. Fibrer formar en gelé i tarmkanalerna som fångar
dessa gallsyror och förhindrar dem att återabsorberas samt
återvunna av din kropp. Din kropp är sedan tvungen att använda
mer kolesterol för att skapa gallsyra.
Bios Life C innehåller också något som kallas pytosteroler vilka
strukturellt påminner om kolesterol. Eftersom de är lika tävlar pytosteroler med kolesterolmolekyler för att absorbera under tiden
de är i din tarmkanal och lämnar mindre möjlighet för kolesterol
att absorberas in i ditt blod. Till pylosteroler innehåller även Bios
Life C policosanoler och krysantemum vilka också demonstrerar
kolesterolsupport i kliniska studier.

Bios Life® C innehåller:
 Kalcium vilken bidrar till den normala funktionen i
matsmältningsenzymerna.
 Niacin, Vitamin C och B6 vilka bidrar till normal, energifoglig metabolism.
 Zink och vitamin A, B6, B12 och C vilka bidrar till den
normala funktionen i immunsystemet.


Zink vilket bidrar till normal metabolism av fettsyror.

 Krom vilket bidrar till underhåll av normala glukosnivåer i
blodet.


Vetenskapligt bevisade resultat.

Bios Life® C
Viktigaste näringsvärden per servering

%Dagligt värde

42KJ/10KCAL

Energi

3.3G

Fiber

225 μg RE

vitamin a
vitamin b1

1mg

vitamin b2

1 mg

vitamin b6

1mg
19 mg NE

niacin

150 μg

FOLSYRA

1 μg

vitamin b12
vitamin c

48 mg

vitamin e

7,4 mg a-TE
30 μg

biotin
Kalcium

139 mg

ZINC

2.7 mg

Krom

100 μg
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Rekommenderad användning

Ta Bios Life® C med måltid. Ta en shaker och mixa innehållet av en portionspåse med minst 250ml vätska, t.ex. kolsyrefritt vatten eller juice. Skaka
ordentligt och drick genast.
Börja med max 1 portionspåse dagligen, alternativt dela upp den i 2 mindre serveringar vid 2 måltider och förbered alltid tillräckligt med vätska, därmed
möjliggör du för kroppen att bli bättre van vid den ökade andelen fibrer. Ta Take Bios Life® C två gånger om dagen efter ungefär 2 veckor, då din kropp
är van vid fiberrik diet. Mer än den rekommenderade mängden skall inte tas.

Ingredienser
Guarhummi, Koncentrat, Apelsinsmak, Arabiogummi, Johannesbrödgummi, Maltodextrin (från majs), Citruspektin, Havrefibrer, Kalciumkarbonat, Apelsingjuicepulver, matsyra: Citrussyra, Askorbinsyra, Krompikolinat, Beta-Karoten, Betaglukan (från havre), Acetat, Niacinamadin, Zinkgluconat, Pyridoxinhydroklorid, Sockerrörsextrakt, Cyanocobalamin, Riboflavin, Folsyra, Tiaminhydroklorid, biotin, Innehåller spår av mjölk
För mer information besök www.unicity.com

