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BIOME ACTIVES
Poz. nr 92646
30 kapsułek
Biome Actives to innowacyjna receptura zawierająca
inulinę oraz miliard jednostek tworzących kolonię bakterii
Bacillus coagulans (gatunek bakterii wytwarzających kwas
mlekowy) w każdej kapsułce, wspomagając tworzenie
sprzyjającego środowiska dla pożytecznych bakterii
jelitowych. Biome Actives ułatwia zachowanie równowagi
w układzie trawiennym.
DZIAŁANIE
• Zawiera miliard jednostek tworzących kolonię bakterii
Bacillus coagulans w każdej kapsułce
• Wspomaga układ trawienny
GŁÓWNE SKŁADNIKI
• Bacillus coagulans
• Inulina
ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA
Stosuj 3 kapsułki dziennie zgodnie z założeniami
tygodniowego programu Purify lub 1 kapsułkę dziennie
w miesięcznym programie utrwalającym Purify. Produkt
można przyjmować wraz z posiłkiem lub samodzielnie.
Kapsułkę można również otworzyć a zawartość dosypać
do jedzenia lub wymieszać z napojem.

BIOME ACTIVES
WARTOŚCI ODŻYWCZE

Składniki

Zawartość w porcji dziennej (1/ 3 kapsułki)
inulina z cykorii
270 mg / 810 mg
bakterie Bacillus coagulans 1 miliard CFU / 3 miliard CFU

Składniki: inulina z cykorii; substancja
glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; Bacillus
coagulans; substancje przeciwzbrylające:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu.

BIOME DT

Podobnie jak w przypadku każdego produktu żywnościowego, przed jego użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Szczególnie dotyczy to
kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz osób ze zdiagnozowanymi schorzeniami. Produkt nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania
żadnej chorobie.

Składniki

2 saszetki

4 saszetki
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DLACZEGO PURIFY?
Mikrobiom cierpi na skutek toksycznego otoczenia, żywności ubogiej w składniki odżywcze, a także stresującego, siedzącego
trybu życia. Cierpienie to przekłada się na zachwianie równowagi między pożytecznymi i szkodliwymi bakteriami, co ostatecznie
obciąża również i inne układy w organizmie.
ZESTAW PURIFY
Biome Actives jest jednym z pięciu produktów wchodzących w skład Zestawu Purify, który zawiera tygodniową dawkę klinicznie
opracowanego pożywienia dla mikrobiomu. Korzystaj w przemyślany sposób z klinicznie opracowanych produktów należących
do Zestawu i przestrzegaj wytycznych w zakresie diety, aby wzmocnić swój mikrobiom i rozpocząć wyprawę po Elitarne
Zdrowie.

O PRODUKTACH SYNERGY ELITE HEALTH
Elite Health (Elitarne Zdrowie) to szczyt dobrego samopoczucia, kiedy wiek
nie określa granicy możliwości. Z perspektywy naukowej, Elitarne Zdrowie to
optymalny sposób funkcjonowania metabolizmu, stan, w którym wszystkie
elementy organizmu działają sprawnie dając Ci energię by więcej widzieć,
więcej robić i być kimś więcej, niezależnie od etapu na jakim jesteś w życiu.
Najnowsze odkrycia naukowe ujawniły przed nami fascynujący wewnętrzny ekosystem znajdujący się wewnątrz każdego z nas
zwany mikrobiomem. Ta skomplikowana społeczność bakterii, grzybów i mikroflory zamieszkuje przede wszystkim nasze jelita
i znacząco wpływa na zdrowie wszystkich pozostałych układów w naszym organizmie. W Synergy WorldWide drobiazgowo
opracowaliśmy opatentowane rozwiązania: Purify, Fortify i Protect. Każde z nich zaczyna się od mikrobiomu.

Podobnie jak w przypadku każdego produktu żywnościowego, przed jego użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Szczególnie dotyczy to
kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz osób ze zdiagnozowanymi schorzeniami. Produkt nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania
żadnej chorobie.
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