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UNICITY Cleanse
Productnr:

27150 (AT, CH, DE, IT, NL),
27150 (IR, SE, UK / PCO: DK, NO, PL)

Inhoud: 120 capsules Paraway Plus, 30 porties LiFiber®
(454g), 50 capsules Aloe Vera

Wellness voor het lichaam
Een gezonde darmflora bestaat uit miljarden micro-organismen. Er
zijn echter vele factoren zoals stress, eenzijdige voedingsgewoontes
en medicijngebruik die deze balans kunnen verstoren en ons
welbevinden negatief kunnen beïnvloeden. Als de balans in onze
darmen wordt verstoord kunnen zich meer ongewenste organismen
gaan vermenigvuldigen. Alleen bij een goede darmflora kunnen de
darmen hun verschillende functies goed uitvoeren. Dit is een
essentiële voorwaarde voor vitaliteit, welbevinden en fitheid.








Unicity Cleanse is een systeem met drie werkzame
producten voor het behoud van uw algemene welbevinden:
Paraway Plus bevat speciale natuurlijke ingrediënten
die al lang traditioneel gebruikt worden, samen met vitamines
A en B1, voor het behoud van een algemeen gevoel van
welbevinden. Vitamine B1 kan bijdragen aan een normale,
energievrijmakende stofwisseling.
LiFiber bevat een combinatie van zorgvuldig geselecteerde
plantaardige ingrediënten, zoals dieetvezels, die traditioneel
gebruikt worden ter ondersteuning van de darmfunctie en
die de spijsvertering positief kunnen beïnvloeden.
Aloe Vera wordt al eeuwen gebruikt om het lichamelijke
wel bevinden te ondersteunen.

Aanbevolen gebruik:
Paraway Plus: neem van dag 1 tot dag 10 voor het ontbijt 1
capsule in met water. Verhoog de hoeveelheid van dag 11 tot dag
30 tot 2 capsules per dag.
LiFiber®: drink LiFiber® ongeveer 30 minuten na het innemen van
Paraway Plus. Meng één schepje LiFiber® (9 g) met 250 ml
vloeistof (zonder koolzuur). Goed schudden en meteen opdrinken.
ALOE VERA: neem van dag 1 tot dag 10 1 capsule bij uw
avondeten en van dag 11 tot dag 30 2 capsules per dag.

Paraway Plus
De belangrijkste voedingswaardes: (2 capsules)

Energie

19,3 kJ / 4,6 kcal
0g

Eiwitten

0,7 g
0g

Koolhydraten waarvan
suiker
Fat

0g

Vezels

0g

Natrium

1,4 mg

Vitamin A

0,2 μg

Vitamin B1

2,1 mg

LiFiber
De belangrijkste voedingswaardes: (9,99 g)

Energie

154 kJ / 36,9 kcal

Eiwitten

0,6 g

Koolhydraten waarvan
suiker

8g
0,5 g
0g

Fat
Vezels

5,7 g

Natrium

22 mg

Ingrediënten:
Paraway Plus: Voedingssupplement. Knoflookpoeder, gelatinecapsule, walnootpoeder, pompoenzaadpoeder, kruidnagelbloesempoeder,
saliebladpoeder, bètacaroteen, hyssopbladpoeder, fenegriekzaadpoeder, kamillebloesemextract, zwarte peperpoeder, pepermuntbladpoeder,
tijmbladpoeder, venkelzaadpoeder, thiaminenitraat.
LiFiber®: Voedingssupplement met zoetstof. Vlozaadvezelpoeder, guargom, maltodextrine, fructo- oligosaccharide, appelpectine,
sinaasappelsmaakstof, citruspectine, hibiscusbloesempoeder, LiFiber kruidenmix 1,4%, (alfalfapoeder, klitwortelpoeder, aloë verabladextract,
cayennevruchtpoeder, kruidnagelzaakpoeder, maïsbaard, fenegriekzaakpoeder, knoflookbolpoeder, gemberwortelpoeder, heemstwortelpoeder,
papajavruchtextract, pepermuntblad, pompoenzaad, frambozenblad), bananensmaakstof, zoetstof: sucralose, zoethoutwortelpoeder.
Aloe Vera: Voedingssupplement. Aloë Verabladextract, hydroxypropylcellulosecapsule, antiklontermiddel: siliciumdioxide.
* Kan sporen van noten bevatten.
Producten kunnen sporen van noten bevatten. Voor de beste resultaten gebruik ClearStart 4 keer per jaar. Niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid per dag innemen.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een evenwichtige, gevarieerde voeding en gezonde leefwijze. Buiten het bereik van kleine kinderen bewaren. Niet gebruiken
wanneer het veiligheidszegel ontbreekt of beschadigd is. Goed gesloten, koel en droog bewaren.
Ga voor meer informatie naar onze website: www.unicity.com

