
  Jako hodinky

  Udržujte 

  si váhu*

  Harmonizujte       

 své zažívání

BaoLife™ je ovocný nápojový prášek s pěti druhy vlákniny s plodem baobabu a dalšími 

rostlinnými ingrediencemi, který pomáhá Vašemu zažívacímu systému šlapat jako 

hodinky a udržuje v rovnováze Vaše střevní bakterie.

* Výsledky se mohou lišit. Konzumace 3 g glukomannanu denně může rozhodně napomoci k hubnutí. BaoLife obsahuje 1,1 g glukomannanu v 
10g porci. Přiměřený příjem kalorií, vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita by měla být součástí programu pro udržení zdravé váhy.

HODINKY
J A K O 

PLOD 
BAOBABU  
Přispívá k 
pravidelnosti

INULIN 
Harmonizuje   
střevní bakterie

KONJAC
Potlačuje chuť k jídlu
a přispívá k pocitu 
plnosti*

ACEROLA 
A BRUSINKA  
Výtažky plné 
antioxidantů



PLOD 
BAOBABU  
Baobaby se majestátně 
tyčí nad pláněmi 
subsaharského Senegalu. 
Jejich plody jsou 100 
% přírodní, výjimečně 
bohaté na živiny a jejich 
sklizeň je zdrojem obživy 
pro místní lidi.

Plod baobabu: 

• Prospívá pravidelnosti 
při průchodu střevem

• Je bohatý na živiny

• Užitečné prebiotikum

ŠLAPEJTE JAKO HODINKY 
   Přispívá k pravidelnosti

   Obsahuje 2,9 g vlákniny v každé porci

   Zvyšuje objem

HARMONIZUJTE SVÉ ZAŽÍVÁNÍ 
   Vyživuje prospěšné střevní bakterie

   Normalizuje vyprazdňování

   Dodává antioxidanty

Chodíte 
méně než 
3x týdně

Stálý pocit 
hladu

Přibývání 
na váze

Vaše zdraví vychází zevnitř. BaoLife™ poskytuje Vašemu zažívacímu 

traktu živiny, které potřebuje k hladkému fungování pro Váš 

produktivní den, každý den.

BAOLIFE PRO BŘICHO

BAOBAB: STROM ŽIVOTA

3 ZNAKY, ŽE POTŘEBUJETE VÍCE VLÁKNINY

1 2 3

TYTO INFORMACE O PRODUKTU JSOU POUZE PRO EVROPU
Tyto ingredience a tvrzení jsou zamýšleny pro produkty prodávané na tomto trhu. Pokud jste na jiném trhu, prosím čtěte produktový list pro daný trh.
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Baobab (Adansonia digitata L.), známý jako strom života nebo strom vzhůru nohama

UDRŽUJTE SI VÁHU* 
   Potlačuje chuť k jídlu

   Přispívá k pocitu plnosti

   Snižuje chutě


