
GO LIKE CLOCKWORK™ 
   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

P O C Í Ť T E 
KAŽDODENNÝ ROZDIEL
Udržiavanie zdravia je vnútorná práca. BaoLife™ dodáva vášmu 

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

produktívny deň, každý deň.

OVOCIE 
BAOBAB  
Podporuje 
pravidelnosť

INULÍN 
Udržuje dobré črevné 
baktérie v rovnováhe

KONJAC
Strata hmotnosti/
potláča chuť do jedla*

ACEROLA 
& BRUSNICE  
Extrakty poskytujúce 
antioxidanty

VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY

UDRŽTE SVOJU VÁHU* 
   Potláča chuť do jedla

   Udržuje pocit sýtosti

   Znižuje túžbu po jedle



  Trávenie ako  

 hodinky

  Udržte svoju  

 váhu*

  Vyvážené     

 trávenie

   

Potravinovú vlákninu
pre ľahšiu a

plynulejšiu elimináciu

   

Pocit sýtosti
pre jednoduchšiu

reguláciu váhy

   

Živiny pre „dobré“
črevné baktérie, pre

celkovú pohodu

Menej ako 
3x týždenne

Stále 
hladný

Priberanie 
na váhe

3 SIGNÁLY, 
ŽE POTREBUJETE  

VIAC 
VLÁKNINY

1 2 3

Veda je jednoduchá: Milujte svoj tráviaci systém, a za odplatu vás bude milovať aj on.  
A jedným z najlepších spôsobov, ako dať tráviacemu systému najavo svoju lásku, je dodať mu 

dostatok vlákniny. Ako dôležitá súčasť zdravej výživy, vláknina poskytuje: 

S  V L Á K N I N O U 

TO NIE JE LEN 
„JEDNA A HOTOVO“

S I L A

ANTIOXIDANTOV

Vláknina má pozitívny efekt na vaše telo, ale jeden druh vlákniny 

nestačí na všetko. Práve preto obsahuje BaoLife päť rôznych druhov 

prírodnej vlákniny. Vďaka 2,9 g vlákniny v jednej porcii vám BaoLife 

môže pomôcť, aby ste mali trávenie ako hodinky.

OVOCIE BAOBAB:

PEKTÍN

INULÍN

  Užitočné pre pravidelnosť 

    priechodnosti čriev


Získané z ovocia 

baobab a extraktov 
z brusníc a aceroly


Chráni bunky

pred poškodením 
voľnými radikálmi

KONJAC GLUCOMANÁN
  Získaný z koreňa konjacu           
    (Amorphophallus konjac)

  Potláča chuť do jedla*

  Rozpustná vláknina

  Získaný z citrónov a jabĺk
  Rozpustná vláknina

FRUKTO OLIGOSACHARIDY (FOS)
  Získané z koreňa čakanky 
  Nerozpustná vláknina

  Získaný z čakanky

  Rozpustná vláknina

  Živí dobré črevné baktérie
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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.

AKO HODINKY
T R Á V E N I E

V L Á K N I N A  N A P O M Á H A  
DOBRÉMU TRÁVENIU

Nešťastnou realitou je, že väčšina ľudí konzumuje oveľa menej vlákniny, ako je odporúčané 

denné množstvo. BaoLife pomáha vyplniť tieto medzery.

5 
FIBRE

VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY



BaoLife poskytuje päť druhov prírodnej 
vlákniny - vrátane pozoruhodného plodu 
baobab (BEY-oh-bab) - a antioxidanty 
z dvoch rôznych ovocných extraktov. 
Navyše pomáha udržiavať rovnováhu 
prospešných črevných baktérií. 

STAROVEKÝ STROM.   
MODERNÝ ZÁZRAK.
Majestátny africký baobab (Adansonia digitata L.), 

známy ako „strom života“, alebo „strom obrátený hore 

nohami“, je symbolom dlhovekosti, pretože po celé 

stáročia prežil extrémne podmienky subsaharského 

Senegalu. Je to tiež jeden z najstarších druhov 

stromov na zemi.

V  Č O M  J E   
BAOLIFE INÝ?

100% ORGANICKÉ OD STROMU PO PRÁŠOK
Plná výživných dobrôt - s vlákninou a ešte k tomu aj s vitamínom C – dužina plodov baobabu sa prirodzene 

dehydratuje vo svojej škrupine, takže sa nikdy nepoužívajú tepelné a chemické sušiace látky. Pretože sa plody  

zberajú ručne a stromy baobabu rastú voľne a bez použitia pesticídov alebo herbicídov, prášok používaný v BaoLife  

je 100% organický.

ŠETRNÉ A EKOLOGICKÉ 
SPRACOVANIE
Pretože plody baobabu sa zberajú šetrne ručne, strom sa 

nikdy nepoškodí a bude žiť ešte celé stáročia. 

 
   Ručné zberanie znamená, že strom nie je poškodený a  

       žije po celé stáročia

  Zdroj príjmu pre miestnych, vidieckych farmárov - 90%  

      tvoria ženy

  Zozbierané počas obdobia sucha, aby sa plody   

      prirodzene dehydratovali na strome

*Výsledky sa môžu líšiť. Užitie 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.
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.
Jeunesse, logo fontány, BaoLife a „Go Like Clockwork“ sú ochranné známky Jeunesse Global Holdings, LLC.
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