
  Funcione como 

um relógio

  Mantenha o  

seu peso*

  Equilibre a sua 

flora intestinal 

BaoLife™ é uma bebida em pó de cinco fibras com fruta de baobá e outros ingredientes 

vegetais que mantêm o sistema digestivo a funcionar como um relógio e as bactérias 

intestinais em equilíbrio.

* Os resultados podem variar. Tomar 3g de glucomanano por dia pode definitivamente ser útil para perda de peso. BaoLife contém 1,1g de 
glucomanano por porção de 10g. Ingestão calórica modesta, dieta equilibrada e atividade física regular devem fazer parte de um programa 
de controlo de peso saudável.

COMO UM RELÓGIO
F U N C I O N E

FRUTO 
DO BAOBÁ  
Promove a 
regularidade

INULINA 
Equilibra as  
bactérias boas

GLUCOMANANO
Perda de peso/Inibidor 
de apetite*

ACEROLA 
& ARANDO  
Extratos oferecem 
antioxidantes



FRUTO DO 
BAOBÁ  
A árvore baobá (BEY-
oh-bab) ergue-se 
majestosamente nas 
planícies subsaarianas do 
Senegal. Os seus frutos 
são 100% orgânicos, são 
excecionalmente ricos em 
nutrientes e s sua eco-
colheita é uma fonte de 
renda para a população 
local.

O fruto do baobá é: 

• Útil para a regularidade 
do trânsito intestinal

• Rico em nutrientes

• Um probiótico útil

FUNCIONAR COMO UM RELÓGIO™ 
   Promove a regularidade 

   Fornece 2.9g de fibra por dose

   Proporciona fibras dietéticas 

EQUILIBRAR OS INTESTINOS  
   Serve de alimento às bactéruas “boas” da flora intestinal 

   Normaliza o funcionamento dos intestinos 

   Fornece antioxidantes

Menos de
3x por 

semana

Sempre 
com fome

Aumento
de peso 

A manutenção da sua saúde é um trabalho interno. BaoLife fornece 

aos seus intestinos os nutrientes de que necessita para ter um dia 

suave e produtivo.

BAOLIFE BENEFÍCIOS PARA A BARRIGA

BAOBÁ: ÁRVORE DA VIDA

3 SINAIS DE QUE NECESSITA DE MAIS FIBRA 

1 2 3

ESTAS INFORMAÇÕES DE PRODUTO SÃO APENAS PARA A EUROPA
Os ingredientes e alegações destinam-se a produtos vendidos neste mercado. Se estiver num mercado diferente, consulte a ficha do produto para esse mercado.
Jeunesse, logotipo da fonte, BaoLife e Go Like Clockwork são marcas registadas da Jeunesse Global Holdings, LLC. Direitos reservados ©2020 Jeunesse Global 
Holdings, LLC All. BAO-EU-PSB-E01-REV1 Published 09102020

Conhecida como a “árvore da vida”, o magnífico baobá-africano (Adansonia digitata L.) “

MANTER O PESO* 
   Inibe o apetite

   Ajuda-o a sentir-se saciado

   Reduz os apetites


