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

60 påsar à 7,25 g (435 g)

Attraktivitet och välbefinnande
Hur svarar du, om du blir tillfrågad om hur viktigt ditt välbefinande
och din figur är för dig? Utseendet blir allt viktigare i dagens
samhälle. De allra flesta människor vill att andra skall tycka att de
är attraktiva. Ett vackert utseende är ofta den avgörande faktorn för
det personliga uppfattningen om den egna attraktiviteten. Enkäter
ger vid handen att för nästan alla människor är attraktivitet,
livsglädje och livskvalitet begrepp som är förknippade med ett
vackert utseende och en positiv utstrålning. Och hur skulle det
vara om man lyckades bevara och njuta av detta under lång tid
framöver?
Balance är det enkla sättet att uppnå ett nytt välbefinnande: med
den nyutvecklade, skyddade komponenten Unicity 7xTM.
Vitaminer är livsnödvändiga ämnen som tillförs kroppen med
kosten. Mineralämnen är oumbärliga för ämnesomsättningen. En
välbalanserad, mångsidig kost och en sund livsstil är viktigt för
välbefinnandet. Upptäck ny livskvalitet med balance.

Balance hjälper kroppen

BALANCE
De viktigaste näringsvärdena per påse:

84 kJ / 20 kcal

Energi
Carbohydrates
of which sugar

5g
0g

FAT

0g

Kostfibrer

4g

Sodium

25 mg

Vitamin A

225 μg

Att minska trötthet
(Vitamin C, Niacin, Vitamin B2, B6, B12)

Vitamin B1

2 mg

Vitamin B2

2 mg



Att upprätthålla en normal blodsockernivå (Krom)

Vitamin B6

7 mg



Att bibehålla en normal funktion hos
matsmältningsenzymerna (Kalcium)



Att hålla immunsystemet på en normal nivå
(Zink, Vitamin A, C, B6, B12)



I omsättningen av energiämnen, proteiner och glykogener
(Krom, Zink, Biotin, Kalcium, Niacin, Vitamin B2, B6)
Att upprätthålla normala röda blodkroppar (Vitamin B2)

Zink





Folsyra

220 μg

Niacin

26 mg

Vitamin B12

25 μg

Vitamin C

45 mg

Vitamin E

29 mg

Biotin

20 μg

Kalcium

60 mg
2,33 mg

Tillredning och rekommenderad användning
Drick Balance två gånger om dagen ca 10 minuter före måltid. Blanda innehållet i en påse med 250 ml vatten. Även
mjölk, saft och annan dryck utan kolsyra kan användas. Omskaka väl och drick direkt.

Ingredienser
Biosphere FiberTM (guarkärnmjöl, gummi arabicum, fruktkärnmjöl, citruspektin, havrefiber, maltodextrin från majs,
betaglukan), Unicity 7xTM (äganderättsskyddad blandning av polysackarider framställda av växter,
apelsinjuicepulver – smakämnesblandning, livsmedelssyra: citronsyra, kalciumkarbonat), Bios Cardio
MatrixTM (sojakoncentrat, sockerrör), Bios Vitamin ComplexTM (biotin, kalciumkarbonat, kromjäst, folsyra, niacinamid, betakaroten, tiaminhydroklorid, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, cyanokobalamin, askorbinsyra,
D-alfa-tokoferylacetat, zinkglukonat), apelsinjuicepulver, sötningsmedel: sukralos, livsmedelssyra: citronsyra.
Mer information hittar du online: www.unicity.com

