
  Go like 

 clockwork

  Utrzymaj   

masę ciała*

  Zachowaj 
równowagę  
w jelitach

BaoLife to zawierający pięć rodzajów błonnika napój owocowy z owocami baobabu i 

innymi składnikami roślinnymi, które utrzymują regularność pracy układu trawiennego i 

równowagę bakterii jelitowych.

*Efekty mogą się różnić. Przyjmowanie 3 g glukomannanu dziennie może zdecydowanie pomóc w utracie masy ciała. BaoLife zawiera 1,1 g 
glukomannanu w 10 g porcji. Skromne spożycie kalorii, zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna powinny być częścią zdrowego 
programu zarządzania wagą.

CLOCKWORK
G O  L I K E

OWOC 
BAOBABU  
Wspomaga 
regularność 
wypróżnień

INULINA 
Wyrównuje   
poziom bakterii 
jelitowych

KONJAC
Hamuje apetyt i 
zapewnia uczucie 
sytości*

ACEROLA 
I ŻURAWINA  
Dostarczają 
antyoksydantów



OWOC 
BAOBABU  
Drzewo baobabu 
majestatycznie góruje na 
subsaharyjskich równinach 
Senegalu. Jego owoce 
są w 100% ekologiczne, 
wyjątkowo bogate w 
składniki odżywcze, a 
przyjazne dla środowiska 
zbiory tych owoców 
stanowią źródło dochodu dla 
miejscowej ludności.

Owoc baobabu: 

• Wspomaga regularność 
wypróżnień

• Jest bogaty w składniki 
odżywcze

• Stanowi pomocny prebiotyk

GO LIKE CLOCKWORK 
   Wspomaga regularność wypróżnień

   Dostarcza 2,9 g błonnika w jednej porcji

   Dostarcza substancji ułatwiających trawienie

UTRZYMUJ RÓWNOWAGĘ W 
PRZEWODZIE POKARMOWYM 
   Karmi „dobre” bakterie jelitowe

   Normalizuje pracę jelit

   Dostarcza antyoksydantów

Rzadziej niż 
3 razy w 
tygodniu

Ciągły 
głód

Przybieranie na 
wadze

Zachowanie zdrowia to praca od środka. BaoLife dostarcza Twojemu 

przewodowi pokarmowemu składników odżywczych, których potrzebujesz, 

aby dzień minął Ci bezproblemowo i produktywnie, każdy dzień.

KORZYŚCI DLA BRZUCHA JAKIE DAJE 

BAOBAB: DRZEWO ŻYCIA

3 ZNAKI, ŻE POTRZEBUJESZ WIĘCEJ BŁONNIKA

1 2 3

TA INFORMACJA O PRODUKCIE JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA KRAJÓW EUROPEJSKICH
Składniki i zastrzeżenia są przeznaczone dla produktów sprzedawanych na tym rynku. Jeśli należysz do innego rynku, zobacz kartę produktów dla danego rynku.
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Baobab (Adansonia digitata L.) nazywany jest „drzewem życia” lub „drzewem rosnącym do góry nogami”

UTRZYMAJ MASĘ CIAŁA* 
   Hamuje apetyt

   Utrzymuje uczucie sytości

   Ogranicza zachcianki


