
  Go like 

 clockwork

  Behoud uw        

 gewicht*

  Breng uw 

darmen in  

balans

BaoLife™ is een fruitdrank met vijf soorten vezels uit de baobabvrucht en andere 

plantaardige ingrediënten voor een probleemloze stoelgang en een evenwichtige 

verhouding in uw darmbacteriën.

*Resultaten kunnen verschillen. 3 g glucomannan per dag kan absoluut helpen bij gewichtsverlies. BaoLife bevat 1,1 gram glucomannan per 
dosis van 10 gram. Gematigde calorie-inname, evenwichtige voeding en regelmatige lichaamsbeweging moeten deel uitmaken van een 
gezond gewichtsbeheersingsprogramma.

CLOCKWORK
G O  L I K E

BAOBABVRUCHT  
bevordert een 
regelmatige 
stoelgang

INULINE 
brengt de 
darmbacteriën in  
een goede balans

KONJAK
onderdrukt de 
eetlust en geeft een 
langdurig vol gevoel*

ACEROLA 
& CRANBERRY  
extracten leveren 
antioxidanten



BAOBABVRUCHT  
De baobabboom torent 
majestueus uit boven 
de Senegalese vlaktes 
bezuiden de Sahara. Het 
fruit is 100% biologisch, 
uitzonderlijk rijk aan 
voedingsstoffen en het 
ecologische oogsten is 
een bron van inkomsten 
voor de lokale bevolking.

Baobabvrucht is: 

• nuttig voor een 
regelmatige darmdoorvoer

• rijk aan voedingsstoffen

• een nuttige prebiotica

GO LIKE CLOCKWORK 
   bevordert een regelmatige stoelgang

   levert 2,9 g vezels per dosis

   zorgt voor ballaststoffen

EVENWICHTIG SPIJSVERTERINGSKANAAL 
   voedt ‘goede’ darmbacteriën

   normaliseert de darmfunctie

   levert antioxidanten

minder dan 
3x per week

altijd 
honger

gewichtstoename

Gezond blijven is een interne kwestie. BaoLife voedt uw darmkanaal 

met de voedingsstoffen, die u nodig heeft voor een soepele en 

productieve stoelgang, elke dag.

BAOLIFE ZORG VOOR UW BUIK

BAOBAB: LEVENSBOOM

3 AANWIJZINGEN, DAT U MEER VEZELS NODIG HEEFT

1 2 3

DEZE PRODUCTINFORMATIE IS ALLEEN VOOR EUROPA
De ingrediënten en claims zijn bedoeld voor producten, die in deze markt verkocht worden. Als u zich in een andere markt bevindt, raadpleegt u het productblad voor 
die markt.
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Baobabboom (Adansonia digitata L.): bekend als ‘de levensboom’ en de ‘ondersteboven-boom’

GEWICHTSBEHEERSING* 
   onderdrukt de eetlust

   geeft een langdurig vol gevoel

   vermindert de onbedwingbare trek


