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UNICITY Cleanse
Item no:

27150

Content: 120 kapslar Paraway Plus (65g), 30 portioner
LiFiber® (454g), 50 kapslar Aloe Vera (31g)

Välbefinnande för kroppen
En hälsosam tarmflora består av miljoner mikroorganismer; dock kan
flera faktorer, så som stress, ensidiga matvanor och medicinering
störa denna balans och påverka vårt välbefinnande. Om vår
tarmbalans blir störd, så kan oönskade organismer föröka sig. Bara
en intakt tarmflora låter tarmarna utföra sina olika funktioner – en
essentiell förutsättning för vitalitet, välbefinnande och funktion.



Unicity Cleanse erbjuder dig ett system av tre effektiva
produkter utformade för underhållet av ditt välbefinnande.



Paraway Plus är speciellt utformad med naturliga
ingredienser som traditionellt har använts, tillsammans med
vitaminerna A och B1, som bidrar till immunsystemets
normala funktioner (Vitamin A), och till normal
ämnesomsättning av energi (Vitamin B1).



LiFiber innehåller en kombination av noggrant utvalda
växtingredienser, så som kostfibrer



Aloe Vera har använts i århundraden för att stödja fysiskt
välbefinnande.

Tillredning och rekommenderad användning
Paraway Plus: Tag 1 kapsel tillsammans med vatten före frukost
från dag 1-10. Öka sedan dosen till 2 kapslar från dag 11-30.
LiFiber®: Ca 30 minuter efter du tagit Paraway Plus. Blanda en
skopa av LiFiber (9g) med 250ml vatten (ej kolsyrat). Skaka ordentligt och drick direkt..
ALOE VERA: Tag 1 kapsel tillsammans med ditt kvällsmål från dag
1-10 och 2 kapslar från dag 11-30.

Paraway Plus
De viktigaste näringsvärdena per portion (2 kapslar) (9,99 g)

19,3 kJ / 4,6 kcal

Energi

0g

Protein

0,7 g
0g

Kolhydrater
varav socker
Fett

0g

KOSTFIBRER

0g

Natrium

1,4 mg

Vitamin A

0,2 μg

Vitamin B1

2,1 mg

LiFiber
De viktigaste näringsvärdena per portion (9,99 g)

154 kJ / 36,9 kcal

Energi
Protein

0,6 g

Kolhydrater
varav socker

8g
0,5 g
0g

Fett

5,7 g

KOSTFIBRER

22 mg

Natrium

Ingredienser
Paraway Plus: Kosttillskott. Vitlökspulver, gelatinkapslar, valnötspulver, pumpafröpulver, kryddnejlikapulver, pulver av salviablad, betakaroten, isopbladspulver, bockhornsklöverfrö i pulverform, extrakt av kamomillblomma, svartpepparpulver, pulver av pepparmyntsblad, pulver av timjansblad,
pulver av fänkålsfrön, tiaminnitrat.
LiFiber®: Kosttillskott med sötningsmedel. Pulver av psylliumfröskal, guargummi, maltodextrin, frukto-oligosackarid, äpplepektin, apelsinsmakämne, citruspektin, pulver av hibiskusblomma, förblandade örter Lifiber 1,4% (alfalfapulver, pulver av kardborrerot, bladextrakt från Aloe Vera,
pulver av cayennefrukt, fröpulver av kryddnejlika, majssilke, pulver av bockhornsklöverfrö, vitlökspulver, ingefärapulver, pulver av marshmallowrot,
fruktextrakt av papaya, pepparmyntsblad, pumpafrön. Röda hallonblad), banansmakämne, sötningsmedel: sukralos, pulver av lakritsrot.
Aloe Vera**: Kosttillskott. Bladextrakt från Aloe Vera, hydroxipropylcellulosa-kapsel, klumpförebyggande medel: kiseldioxid.
* Kan innehålla spår av nötter.
** Mer än det rekommenderade dagliga intaget bör ej tas

Mer information hittar du online:: www.unicity.com

