
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

V O E L  D A G E L I J K S  
HET VERSCHIL
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.

BAOBABVRUCHT  
bevordert een 
regelmatige 
stoelgang

INULINE 
brengt balans in 
goede darmbacteriën

KONJAK
gewichtsverlies/
onderdrukt de 
eetlust*

ACEROLA 
& CRANBERRY  
extracten leveren 
antioxidanten

RIJK AAN VEZELS

GEWICHTSBEHEERSING* 
   onderdrukt de eetlust

   geeft langdurig een vol gevoel

   vermindert de onbedwingbare trek



  Go like 

 clockwork

  Behoud uw        

 gewicht*

  Breng uw 

darmen in  

balans

   

ballaststoffen voor een 
makkelijkere en soepelere 

stoelgang

   

een vol gevoel, wat 
gewichtsbeheersing makkelijker 

maakt

   

voeding voor de ‘goede’ 
darmbacteriën voor het algehele 

welzijn

minder dan 
3x per week

altijd 
honger

gewichtstoename

3 AANWIJZINGEN 
DAT U MEER 

VEZELS  
NODIG HEEFT

1 2 3

De logica is simpel: zorg goed voor uw darmen en ze zorgen goed voor u   
En één van de beste manieren om uw darmen te verwennen is ze veel vezels te geven. Vezels zijn 

een belangrijk onderdeel van een gezond dieet, want ze zorgen voor: 

G E N O E G  V E Z E L S 

ETEN IS EEN 
DAGELIJKSE OPGAVE 

D E  K R AC H T  VA N 

ANTIOXIDANTEN

Vezels hebben een positief effect op uw lichaam, maar 

met één soort bent u er nog niet. Daarom heeft BaoLife vijf 

verschillende soorten natuurlijke vezels. Met 2,9 g vezels per 

portie kan BaoLife zorgen voor een regelmatige stoelgang.

BAOBABVRUCHT:

PECTIN

INULINE

  nuttig voor een regelmatige         
    darmdoorvoer


afkomstig van 

extracten van baobab, 

cranberry en acerola  


beschermt cellen 

tegen schade van 

vrije radicalen

KONJAK-GLUCOMANNAN
  verkregen uit konjakwortel      
    (Amorphophallus konjac)

  onderdrukt de eetlust*

  oplosbare vezels

  verkregen uit citroenen en appels
  oplosbare vezels

FRUCTO-OLIGOSACHARIDEN (FOS)
  verkregen uit cichorei
  onoplosbare vezels

  verkregen uit cichorei

  oplosbare vezels

  voedt goede bacteriën in uw darmen
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BaoLife is een fruitdrankpoeder met vijf soorten vezels uit de baobabvrucht en andere plantaardige 

ingrediënten voor een probleemloze stoelgang en een evenwichtige verhouding in uw darmbacteriën.

CLOCKWORK
V E Z E L S

V E Z E L S  D O E N  D E   
SPIJSVERTERING GOED

Helaas gebruiken de meeste mensen in de praktijk veel minder dan de aanbevolen dagelijkse 

hoeveelheid vezels. BaoLife helpt dit gat te vullen.

5 
FIBRE

RIJK AAN VEZELS



BaoLife levert vijf soorten natuurlijke 
vezels, onder andere uit de bijzondere 
baobabvrucht, en antioxidanten uit 
extracten van twee verschillende soorten 
fruit. Daarnaast bevordert BaoLife een 
gunstig evenwicht in darmbacteriën. 

OUDE BOOM. MODERN MIRAKEL.
De grandioze Afrikaanse baobab (Adansonia 

digitata L.), die bekend staat als de ‘levensboom’ of 

‘ondersteboven-boom’, is een symbool van lang leven, 

omdat hij eeuwenlang de extreme omstandigheden 

van Senegal bezuiden de Sahara heeft overleefd. Het 

is ook een van de oudste boomsoorten op aarde.

W A A R O M  I S  B A O L I F E  
ANDERS?

100% BIOLOGISCH VAN BOOM TOT POEDER
De pulp van de baobabvrucht, barstensvol voedingsstoffen met vezels en vitamine C bovenaan de lijst, droogt op 

natuurlijke wijze in de schil, zodat er nooit hitte of chemische droogmiddelen worden gebruikt. Het fruit wordt met 

de hand geoogst en de baobabbomen groeien in het wild zonder pesticiden of herbiciden. Het poeder dat in BaoLife 

wordt gebruikt is daarom 100% biologisch.

ZORGVULDIGE, MILIEUVRIENDELIJKE  
VERWERKING

Omdat baobabfruit voorzichtig met de hand wordt 

geoogst, raakt de boom nooit beschadigd en zal daarom 

eeuwenlang blijven leven. 

 
   Er wordt handmatig geoogst, zodat de boom niet 

beschadigd raakt en eeuwenlang kan overleven.

   De oogst is een bron van inkomsten voor lokale boeren 

op het platteland, 90% hiervan is vrouw.

   Het fruit wordt tijdens het droge seizoen geplukt, 

zodat het op natuurlijke wijze aan de boom kan drogen.

*Resultaten kunnen verschillen. Het nemen van 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. 
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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