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Overzicht
De Nationale Kankerstichting adviseert 25-40 gram vezels
per dag1 maar een typische Noord-Amerikaanse Europees dieet bevat slechts 8-10 gram vezels per dag. Unicity
LiFiber, een drankje op basis van psylliumpoeder, bevat
voldoende hoogwaardige voedingsvezels en kruiden die
gezond zijn voor het maag-darmkanaal.
LiFiber biedt een verhoogde efficiëntie dankzij de toevoeging van een speciaal voedingsvezels genaamd fructooligo
saccharide (FOS). FOS wordt gevonden in de chorei-wortel en is een natuurlijke zoetstof die niet wordt verteerd
door menselijke spijsverteringsenzymen. FOS wordt voornamelijk door nuttige darmbacteriën gebruikt als voedselbron.
Daarnaast bevat LiFiber 29 verschillende kruiden die zowel
oplosbare- als onoplosbare vezels leveren. Studies hebben
aangetoond dat oplosbare vezels een gezond cholesterol
in het bloed kunnen helpen ondersteunen, terwijl onoplosbare vezels snel door de spijsvertering gaan en helpen de
dikke darm te ontdoen van gifstoffen en ander afval.
Exclusieve vezelmatrix
Unicity’s vezelmengsel biedt, samen met prebiotica, oplosbare- en onoplosbare vezels die bijdragen aan gezonde
darmbacteriën. Dankzij een gezonde balans van de microflora in de darm kan het spijsverteringsstelsel efficiënter
werken en nemen ongunstige digestieve symptomen na
verloop van tijd af wanneer het regelmatig wordt gebruikt2.

Eigenschappen & Voordelen
· Biedt meer oplosbare vezels dan haverzemelen.
· Bevat 5,6 gram oplosbare- en onoplosbare vezels per 10
gram portie.
· Helpt de dikke darm te ontdoen van giftige- en andere
afvalstoffen.
· Helpt bij gezonde cholesterol in het bloed te behouden.
· Helpt gewichtsverlies door een vol gevoel te geven en
onderdrukt de eetlust.

UNIEKE KRUIDENMIX
Cayenne Fruit
Een natuurlijk antibacteriële middel3 dat helpt het
spijsverteringssysteem te beschermen tegen beschadigingen.
Kruidnagel
Bekend om zijn geneeskrachtige, penetrante geur,
is kruidnagel een krachtige anti-parasitaire en antibacterieel kruid5,6.
Pepermuntblaadje
Helpt het lichaam te beschermen tegen ongunstige digestieve symptomen, zoals een opgeblazen gevoel en dyspepsie7,8.
Zoethout
Ondersteunt een goede spijsvertering en heeft een
natuurlijk schimmeldodend en antivirale effect9.
Zwarte walnoot
Een grote bron van tannines componenten met
adstringerende eigenschappen die natuurlijke
reinigende actie biedt9,10.
Pompoenzaad
Een rijke bron van antioxidanten, pompoen helpt
het spijsverteringssysteem zich te ontdoen van
parasieten en andere ongewenste organismen11.

Bezoek voor meer informatie; www.unicity.com
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Wetenschap (vervolg)
In aanvulling op deze natuurlijke reinigende kruiden
bevat LiFiber nog 23 anderen kruiden die een krachtige
ondersteuning van de maag bieden!
Een klein inhoudelijk dieet veroorzaakt een stroperig
gevoel dat niet efficiënt door de darmen wordt verwerkt. De dikke darm is de afvalverwerker voor het hele
lichaam en slijm- en rubberachtige afval kan zich gemakkelijk hechten aan de wand van de dikke darm. De
dikke darm is de eenvoudigste voedingsbodem voor
micro-organismen. Sommige daarvan zijn schadelijk.
Uit de meest recente schattingen blijkt dat meer dan
90 procent van de ziektes in Amerika (Europa) op een
bepaalde manier gerelateerd zijn aan een ongezonde
dikke darm. Hoofdpijn, huidvlekken, slechte adem,
vermoeidheid en gewrichtsproblemen kunnen gekoppeld worden aan een overbelaste dikke darm. Bovendien spelen dikke darm en darmproblemen een grote
rol bij de vroegtijdige veroudering.
Wanneer afval zich ophoopt, wordt het giftig en geeft
het vervolgens gifstoffen af die in de bloedbaan terechtkomen. Andere verwerkingsorganen worden overbelast in hun ontgiftigingstaak waardoor het eenvoudig
te begrijpen is hoe gezondheidsproblemen beginnen.
Door uw dikke darm te reinigen verlicht u de toxische
belasting op elk deel van uw lichaam. De realiteit is dat
géén enkel gezondheidsprogramma werkt zonder dat
het reinigen van de dikke darm een onderdeel is.
Echte heling vindt plaats op het diepste niveau van uw
lichaam: uw cellen. Al uw cellen worden gevoed door
uw bloed. Een deel van de voedingsstoffen die in uw
bloed komen, komen daar dankzij de dikke darm. Een
verstopte, vieze, dikke darm kan dus een indicator zijn
van giftige stoffen in het bloed. Het belang van vezel
komt van het vermogen om voedsel snel en gemakkelijk door het spijsverteringsstelsel te verplaatsen.
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Aanbevolen gebruik
Voeg 1 afgestreken lepel (10 g) van Unicity Lifiber toe aan 8-10fl. oz water, sap of een drankje naar keuze. Mix & drink het
onmiddellijk. Het innemen van dit product zonder voldoende vloeistof kan leiden tot verstikking. Neem niet in wanneer u
problemen met slikken hebt.

INGREDIËNTEN
Psyllium Husk, Stevia Extract, Citrus Pectine Complex, Hibiscus bloem, guargompoeder, Licorice-wortel, hele Alfalfa plant,
Zwarte walnootschaal, Buchu-blaadjes, Burdock wortel, Kaapse Aloë poeder, Cayenne fruit, vogelmuurblaadjes, kaneelschors, kruidnagelzaadjes, Cornsilk, Paardebloem wortel, Echinacea wortel, Fenegriekzaadjes, knoflookstukjes gemberwortel, Heemstwortel, Papaja fruit, Pepermuntblaadjes, Pompoenzaadjes, Rode Raspberry blaadjes, rabarber wortel,
Gladde Elmschors, Yucca wortel.
Fructose, maltodextrine, fructo-oligosaccharide, Natuurlijke sinaasappel- en Bananensmaak.
Bezoek voor meer informatie; www.unicity.com

