
  Trávenie ako  

 hodinky

  Udržte svoju  

 váhu*

  Vyvážené     

 trávenie

BaoLife™ je ovocný nápoj z piatich druhov vlákniny, ktorý využíva plody baobabu a 

ďalšie ingrediencie na rastlinnej báze, aby váš tráviaci systém fungoval ako hodinky a 

vaše črevné baktérie boli v rovnováhe.

*Výsledky sa môžu líšiť. 3g glukomanánu denne môžu byť určite užitočné pri chudnutí. BaoLife obsahuje 1,1 g glukomanánu na 10 g dávku. 
Primeraný kalorický príjem, vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita by mali byť súčasťou zdravého programu na reguláciu hmotnosti.

CLOCKWORK
G O  L I K E

OVOCIE 
FRUIT  
Podporuje 
pravidelnosť

INULÍN 
Udržuje črevné 
baktérie v  
rovnováhe

KONJAC
Potláča chuť do 
jedla a udržuje pocit 
sýtosti*

ACEROLA 
& BRUSNICE  
Extrakty poskytujúce 
antioxidanty



OVOCIE 
BAOBAB  
Strom baobab (BEY-
oh-bab) sa majestátne 
týči na subsaharských 
pláňach Senegalu. Jeho 
ovocie je 100% organické, 
mimoriadne bohaté na 
živiny, a jeho ekologický 
zber je zdrojom príjmu pre 
miestnych obyvateľov.

Ovocie Baobab je: 

• Užitočné pre pravidelnosť 
priechodnosti čriev

• Bohaté na živiny

• Užitočné prebiotikum

TRÁVENIE AKO HODINKY 
   Podporuje pravidelnosť

   Poskytuje 2.9 g vlákniny na porciu

   Zdroj potravinovej vlákniny

UCHOVAJTE TRÁVIACI TRAKT V 
ROVNOVÁHE 
   Živí „dobré“ črevné baktérie

   Normalizuje činnosť čriev

   Poskytuje antioxidanty

Menej ako 
3x týždenne

Stále 
hladný

Priberanie 
na váhe

Udržiavanie zdravia je vnútorná práca. BaoLife dodáva vášmu 

tráviacemu traktu živiny, ktoré potrebujete, aby ste mali hladký a 

produktívny deň, každý deň.

BAOLIFE VÝHODY PRE BRUŠKO

BAOBAB: STROM ŽIVOTA

3 SIGNÁLY, ŽE POTREBUJETE VIAC VLÁKNINY

1 2 3

TIETO INFORMÁCIE O PRODUKTE SÚ URČENÉ IBA PRE EURÓPU 
Ingrediencie a tvrdenia sú určené pre produkty predávané na tomto trhu. Ak sa nachádzate na inom trhu, pozrite si prosím produktový hárok pre príslušný trh.
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Strom Baobab (Adansonia digitata L.): známy ako „strom života“ a „strom obrátený hore nohami“

UDRŽTE SVOJU VÁHU* 
   Potláča chuť do jedla

   Udržuje pocit sýtosti

   Znižuje túžbu po jedle


