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Onnittelut! Hankkimalla Synergyn Purify
-paketin olet ottanut ensi askeleesi kohti
Elite Health - huipputason hyvinvointia.
Uusi hyvinvoinnin aikakautesi alkaa,
kun aloitat tämän viikon mittaisen
puhdistusohjelman.
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MITÄ ON ELITE HEALTH
-HUIPPUTASON HYVINVOINTI?
Huipputason hyvinvointi on tila,
jossa ikä ei sanele sitä mihin
pystyt. Tieteellisestä näkökulmasta
huipputason hyvinvointi
tarkoittaa optimaalisesti toimivaa
aineenvaihduntaa, jolloin kehosi
järjestelmät toimivat tehokkaasti jaksat paremmin ja enemmän –
iästäsi riippumatta. Huipputason
hyvinvointi on sitä, että voit aloittaa
jokaisen uuden vuosikymmenen
uudella innostuksella. Se on
vapautta elää ilman rajoitteita. Tämä
vapaus on mahdollista saavuttaa
optimaalisen mielen ja kehon
terveyden kautta ja me tiedämme
miten voit tämän toteuttaa.
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TERVEYDEN YDIN:
MIKROBIOMI
Vuosikymmenten ajan ihmiset ovat käyttäneet erilaisia
lisäravinteita täydentäessään ruokavaliotaan ja auttaakseen
kehon eri järjestelmiä. Kuitenkaan mitkään näistä
ratkaisuista eivät ole riittävästi keskittyneet siihen, minkä
nyt tiedetään olevan kokonaisvaltaisen terveyden ydin.
Tieteellisissä tutkimuksissa on vastikään löydetty kehon
sisäinen kiehtova ekosysteemi, jonka nimi on mikrobiomi.
Suurin osa tästä monimutkaisesta bakteerien, sienten ja
mikroflooran verkostosta elää suolistossa, ja se vaikuttaa
lähes kaikkiin kehon toimintoihin. Mikrobiomin osuus on
90% soluista, joista kehosi muodostuu. Vain 10 % soluistasi
sisältää omaa DNA:tasi.
Kehosi mikrobit ovat olemassaolosi kannalta
välttämättömiä, mutta ne voivat myös heikentää
terveyttäsi. Mikrobiomisi terveys vaikuttaa aivojesi
toimintaan, mielialaasi, vastustuskykyysi ja
ruoansulatuskanavaasi. Kehosi mikrobiomista 75 % on
suolistossasi. Siksi Synergyn tuotteet on suunniteltu
vaikuttamaan nimenomaan suoliston mikrobiomiin.
Hyvien mikrobien tukeminen ja suojaaminen on aivan yhtä
tärkeää kuin huonojen mikrobien poistaminen. Synergyn
Purify ohjelma ottaa huomioon nämä molemmat asiat ja
auttaa sinua puhdistamaan mikrobiomisi.
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ELITE HEALTH
-HUIPPUTASON
HYVINVOINTI ON
MAHDOLLISTA
SAAVUTTAA JA
AVAIN TÄHÄN ON
TASAPAINOSSA
OLEVA JA OIKEALLA
TAVALLA RAVITTU
MIKROBIOMI.
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MIKSI KEHON PUHDISTAMINEN ON TÄRKEÄÄ?
Ympäristön myrkyt, vähäravinteinen ruoka, vähäinen liikunta ja
stressaava elämäntyyli vaurioittavat mikrobiomia. Nämä vauriot saavat
aikaiseksi hyvien ja huonojen bakteerien epätasapainon, joka vaikuttaa
keho kaikkiin toimintoihin.
PURIFY -PAKETTI
Purify -pakettiin kuuluu viikon tarve kliinisesti tutkittua ravintoa
mikrobiomille. Käyttämällä näitä huolella kehitettyjä ravintolisiä ja
noudattamalla suositeltua ruokavaliota pääset hyvään alkuun. Purify
tuotteet ovat gluteenittomia ja sopivat myös kasvissyöjille.
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PURIFY -TUOTTEET
BIOME DT
Biome DT on innovatiivinen
ravintolisä, joka sisältää psylliumia,
sinkkiä, parsakaalia, glutamiinia,
kasviuutteita ja -jauheita sekä
siemeniä.
Käyttösuositus: Sekoita 1 Biome
DT -annos 135-250 ml:aan vettä.
Nauti 4 annosta päivässä.

BIOME SHAKE
Biome Shake -pirtelöseos
sisältää runsaasti kasviproteiinia
sekä tärkeitä vitamiineja ja
kivennäisaineita.
Käyttösuositus: Nauti yksi annos
2 kertaa päivässä. Sekoita 2
mitallista Biome Shake -jauhetta
noin 350–470 ml:aan vettä.
Sekoittuu parhaiten kun käytät
shaker-pulloa.
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PURIFY -TUOTTEET
BIOME ACTIVES
Innovatiivinen Biome Actives -tuote sisältää
inuliinia sekä maitohappoa tuottavaa Bacillus
coagulans -bakteerikantaa.
Käyttösuositus: Ota 3 kapselia päivässä
aterioiden yhteydessä. Kapselit voidaan avata
ja niiden sisältö ripotella ruokaan tai sekoittaa
juomaan.
Huom. Kun olet käyttänyt Biome Actives -kapseleita
viikon puhdistusjakson ajan, purkkiin jää 3 annosta (9
kapselia). Käytä ne käyttösuositusten mukaisesti.

BODY PRIME
Body Prime on ainutlaatuinen sekoitus
magnesiumia, omenapektiiniä ja luumujauhetta.
Käyttösuositus: Nauti 2 kapselia päivässä.
Suositellun annostuksen ylittämisellä saattaa olla
laksatiivisia vaikutuksia.
Huom. Kun olet käyttänyt Body Primea viikon
puhdistusjakson ajan, purkkiin jää 38 annosta (76
kapselia). Käytä ne käyttösuositusten mukaisesti.

PROARGI-9+
ProArgi-9+ sisältää l-arginiinia,
l-sitrulliinia ja viittä tärkeää
vitamiinia, jotka tehostavat yleistä
suorituskykyä.
Käyttösuositus: Sekoita 1 annos
240 ml:aan vettä. Nauti 2 annosta
päivässä.
Huom. Kun olet käyttänyt ProArgi9+-tuotetta viikon puhdistusjakson
ajan, purkkiin jää 16 annosta. Käytä ne
käyttösuositusten mukaisesti.

TOIMIVA RUOKAVALIO
Käytä Synergyn Purify ohjelman
tuotteita ja noudata suositeltua
ruokavaliota. Mitä tarkemmin seuraat
ohjeita, sitä paremmin onnistut.
PÄIVITTÄISET LISÄRAVINTEET
Body Prime
Ota 2 kapselia kerran päivässä –
illallisella
Biome Actives
Ota 3 kapselia päivässä – 1
aamiaisella, 1 lounaalla ja 1 illallisella
Biome Shake
Nauti 2 mitallista kahdesti päivässä –
aamupäivällä ja iltapäivällä välipalan
yhteydessä
Biome DT
Ota päivittäin neljä
yksittäispakkausta; kaksi aamupalan
kanssa ja kaksi iltapäivällä
ProArgi-9+
Nauti 1 annos kahdesti päivässä –
lounaalla ja illallisella
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SUOSITELLUT RUOKA-AINEET
Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Purify tuotteilla, käytä näitä
mikrobiomiystävällisiä ruoka-aineita välipaloilla ja pääaterioilla.
VIHANNEKSET

Lehtisalaatit, pinaatti, lehtikaali, artisokka, parsa, bambunversot,
pavunidut, punajuuri, kiinankaali, parsakaali, ruusukaali, porkkana,
kukkakaali, selleri, kurkku, munakoiso, fenkoli, valkosipuli, vihreät pavut,
pikkujamssipapu, purjo, sienet, okra, sipuli, paprika, retiisi, salottisipuli,
ryvässipuli, herne, kurpitsa, tomaatti, vesipähkinä
MAUSTEET

Kuivatut ja tuoreet yrtit, pippuri, sinappi, sitruuna- ja limettimehu, salsa,
etikka, soijakastike, stevia
PROTEIINI

Kala, äyriäiset, nauta, lammas, siipikarja, riista, munat, raejuusto,
vähärasvainen juusto; kasvis-/vegaanivaihtoehdot: tofu, tempe, seitan,
kasvispurilaiset, pähkinät
PALKOKASVIT

Soijapavut, kuivatut pavut, linssit, kikherneet
HEDELMÄT

Omena, aprikoosi, banaani, marjat, kirsikka, greippi, viinirypäleet, kiivi,
meloni, nektariini, appelsiini, persikka, päärynä, ananas, luumu, mandariini
MAITOTUOTTEET

Makeuttamaton manteli- ja kookosmaito, jogurtti, kefir, viili
VINKKEJÄ

• Vältä hedelmämehuja, urheilujuomia ja virvoitusjuomia. Juo runsaasti
vettä.
• Ota huomioon, että maustesekoituksissa ja kastikkeissa on piilokaloreita
ja -sokereita.
• Totuta itsesi syömään pieniä annoksia käyttämällä suositeltuja
annoskokoja.
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ESIMERKKIRUOKAVALIO
AAMIAINEN

• 1 keskikokoinen kananmuna
• 2 dl tuoretta pinaattia, teelusikallisessa oliiviöljyä – voidaan
sekoittaa munakkaan joukkoon
• 2 dl maustamatonta jogurttia ja 0,5 dl marjoja tai
keskikokoinen omena (jogurtin voi korvata toisella
kananmunalla)
Lisäravinteet:

Biome Actives - 1 kapseli
Biome DT - 2 yksittäispakkausta

AAMUPÄIVÄN VÄLIPALA

• 2 dl selleriä (1 varsi)
• 1 dl marjoja
Lisäravinteet:

Biome Shake - 2 mitallista

LOUNAS

• 1 keskikokoinen keitetty kananmuna
• 1 dl säilöttyjä punajuuria
• 0,5 dl manteleita tai pähkinäsekoitusta
		
Lisäravinteet:
Biome Actives - 1 kapseli
ProArgi-9+ - 1 yksittäispakkaus
ILTAPÄIVÄN VÄLIPALA

• 1 dl marjoja
• 2 dl porkkanatikkuja
Lisäravinteet:

Biome Shake - 2 mitallista
Biome DT - 2 yksittäispakkausta

ILLALLINEN

•
•
•
•

Kämmenesi kokoinen kananrintafilee
4 dl parsakaalta
60 - 90 g salaattia
Teelusikallinen oliiviöljyä

Lisäravinteet:

Biome Actives - 1 kapseli
ProArgi-9+ - 1 yksittäispakkaus
Body Prime - 2 kapselia

Liikuntasuositukset:
5 000 askelta päivässä tai puolen tunnin kävely

12

o-

,
ti,

Pellavansiemenjauhe
Parsakaalin kukinto
Natriumkupariklorofylliini
Omenan hedelmäuute
Vihreä tee lehtiuute
Kaalin lehti
Porkkana
Punajuuri
Rosmariinin lehti
Tomaatti
Kurkuman juuri
Oliivinlehtiuute
Viinirypäleen siemenuute

coagulans -bakteeri,
paakkuuntumisenestoaineet: rasvahappojen
magnesiumsuolat, piidioksidi.

u,

,

eal-

ti,

),
mmiini

ra).

RAVINTOSISÄLTÖ

FI

600 mg
300 mg
100 mg
30 mg
15 mg
8 mg
8 mg
8 mg
8 mg
8 mg
8 mg
5 mg
5 mg

1200 mg
600 mg
200 mg
60 mg
30 mg
16 mg
16 mg
16 mg
16 mg
16 mg
16 mg
10 mg
10 mg

7,5 mg (75% NRV*)
*NRV = päivittäinen saantisuositus

15 mg (150% NRV*)

BIOME Sinkki
DT

BIOME DT
Päiväannoksen
ravintosisältö per 2 annospussia

per 4 annospussia

Energia
Rasva
Hiilihydraatit
Kuitu
Proteiini
Suola

151,628 kJ/36,24 kcal
0g
8,48 g
6,94 g
0,54 g
15,52 mg

303,25 kJ / 72 kcal
0g
16,96 g
13,88 g
1,08 g
31,04 mg

Ainesosa

Sisältö per annos (2 annospussia)

Sisältö per annos (4 annospussia)

Ainesosat: Psylliumkuitu, L-glutamiini, sikurijuuri
(inuliini), omenakuitu, pellavansiemen, guarkumi,
arabikumi, sitruunahappo, parsakaalin kukinnot,
appelsiiniaromi, piidioksidi, sitruuna-aromi,
natriumkupari-klorofylliini,
PA-9stevioliglykosidit,
omenan hedelmäuute, sinkkisitraatti, vihreä tee
lehtiuute, kaalin lehti, porkkana, punajuuri,
rosmariinin lehti, tomaatti,
oliivinlehtiMääräkurkuma,
päivittäistä enimmäissuositusannosta
kohti
1 pussi (9,83 g jauhetta):
% NRV*
uute, viinirypäleen siemenuute.

BODY PRIME

L-arginiini
L-sitruliini
C-vitamiini
D-vitamiini
B6-vitamiini
B 12 -vitamiini
K-vitamiini
Foolihappo

Psylliumkuitu
3132 mg
6264 mg
L-glutamiini
2500 mg
5000 mg
Inuliini (sikurijuuriuute)
2500 mg
5000 mg
Omenan kuitu
1800 mg
3600 mg
Tuotetiedot
2 kapselia
Pellavansiemenjauhe
600 mg
1200 mg
(1620 mg)
Parsakaalin kukinto
300 mg
600 mg
SUPPLEMENT
FACTS
Magnesium
400 mg (107%*)
CURRENTLY
AS IS
Natriumkupariklorofylliini
100
mg
200 mg
Omenapektiini
500 mg
USING HELVETICA
Omenan hedelmäuute
60 mg
Luumujauhe 30 mg
200 mg
STANDARD FONTS
Vihreä tee lehtiuute*saannin vertailuarvo
15(RI)mg
30 mg
Kaalin lehti
8 mg
16 mg
Ainesosat: magnesiumoksidi,
Porkkana
8
mg
omenapektiinijauhe (Malus domestica 16 mg
Punajuuri
8 mg
Borkh., hedelmä),
luumujauhe (Prunus 16 mg
hyytelöimisaine
Rosmariinin lehti domestica L., hedelmä),
8 mg
16 mg
(hydroksipropyylimetyyliselluloosa),
Tomaatti
8 mg
16 mg
Kurkuman juuri paakkuuntumisenestoaine
8 mg
16 mg
(rasvahappojen magnesiumsuolat).
Oliivinlehtiuute
5 mg
10 mg
Viinirypäleen siemenuute
5 mg
10 mg
7,5 mg (75% NRV*)
Sinkki
*NRV = päivittäinen saantisuositus

BIOME SHAKE

Kuitu

Resistentti dekstriini
Hernekuitu
Bambukuitu

* NRV = ravinteiden viitearvot

BIOME SHAKE
Päivittäisestä
Määrä: saantisuosituksesta:
Seleeni
Jodi

4g

1,96 g
0,24 g
0,18 g

Frukto-oligosakkaridit: 921,3 mg
Inuliini (sikuriuute)
52,95 mg
Pellavansiemenjauhe
400 mg
Riisilese
136 mg
Porkkanajauhe
82,75 mg
Purasruohoöljy
40 mg
Karpalojauhe
40 mg
Parsakaalin kukintojauhe 40 mg
Viinirypäleen siemenuute 37,5 mg
josta:
proantosyanidiinit

17 mg

Mustapapujauhe
Adzukipapujauhe
Beetaglukaani

25,2 mg
2,8 mg
0,04 mg
Määrä:

A-vitamiini
D-vitamiini
C-vitamiini
Tiamiini (B1-vitamiini)
Riboflaviini (B2-vitamiini)
Nikotiiniamidi (B3-vitamiini)
B6-vitamiini
Foolihappo
B12-vitamiini
Biotiini
Pantoteenihappo
Sinkki
Kupari
Mangaani

75%
100%
143%
120%
27%
100%

Koostumus: L-arginiini, happoja (sitruuna- ja
omenahappo), granaattiomenamehutiiviste(Punica granatum), luonnolliset makuaineet, L-sitruliini,
paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), D-riboosi,
viinirypäleenkuoriuute (Vitis vinifera), L-askorbiinihappo, makeutusainetta (stevioliglykosidit),
punainen viiinirypäleuute (Vitis vinifera),
menakinoni, foolihappo, pyridoksiini HCL,
kolekalsiferoli, syanokobalamiini.

15 mg (150% NRV*)

Ainesosat: Psylliumkuitu, L-glutamiini, sikurijuuri
(inuliini), omenakuitu, pellavansiemen, guarkumi,
arabikumi, sitruunahappo, parsakaalin kukinnot,
appelsiiniaromi, piidioksidi, sitruuna-aromi,
natriumkupari-klorofylliini, stevioliglykosidit,
omenan hedelmäuute, sinkkisitraatti, vihreä tee
lehtiuute, kaalin lehti,
porkkana, punajuuri,
Ravintosisältö
Annos
rosmariinin lehti, tomaatti, kurkuma, oliivinlehtiProteiini:
20 g
uute, viinirypäleen siemenuute.

5g
200 mg
60 mg
5 µg
2 mg
3 µg
20 µg
200 µg

908 µg
3,5 µg
21 mg
0,5 mg
0,6 mg
7 mg
0,7 mg
140 µg
2,1 µg
105 µg
3,5 mg
5,25 mg
800 µg
0,7 mg

Päivittäisestä
saantisuosituksesta:
114%
70%
26%
45%
43%
44%
50%
70%
84%
210%
58%
53%
80%
35%

24,5 µg
52,5 µg

45%
35%

Ainesosat: Herneproteiini-isolaatti, auringonkukkaöljy jauhe
[auringonkukkaöljy jossa
luonnolliset tokoferolit,
maltodekstriini, muunneltu
ruokatärkkelys, mono- ja
diglyseridit ja trikalsiumfosfaatti], luonnollinen vanilja-aromi,
resistentti dekstriini, erytritoli
(aromivahvenne), frukto-oligosakkaridit, keskipitkäketjuiset
triglyseridit (MCT), merisuola,
pellavansiemen, kaliumsitraatti,
natriumsitraatti, hernekuitu,
riisiproteiini, ksantaanikumi,
stevioliglygosidit, bambukuitu,
riisilese, guarkumi, porkkanajauhe, inuliini (sikuriuute),
karrageeni (sakeuttamisaine),
purasruohoöljy, karpalojauhe,
parsakaalin kukinto (jauhe),
viinirypäleen siemenuute,
askorbiinihappo,
mustapapujauhe, natriumselenaatti, D-biotiini, A-vitamiinipalmitaatti, B3-vitamiini
(nikotiini-amidi), sinkkioksidi,
kupariglukonaatti,
D-kalsium-pantotenaatti,
adsukipapu, mangaanisulfaatti,
D2-vitamiini (ergokalsiferoli),
foolihappo, kaliumjodidi,
B6-vitamiini (pyridoksiini hcl),
B1-vitamiini (tiamiini), B2-vitamiini (riboflaviini), granaattiomenan hedelmäjauhe, B12-vitamiini
(syanokoba-lamiini),
viinirypäleen kuoriuute,
kikherne, beetaglukaani (kaura).
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RAVINTOSISÄLTÖ

FI

BIOME
ACTIVES
BIOME ACTIVES
Ainesosa
Suositeltu vuorokausiannos

Inuliini (sikurijuuriuute)
Bacillus coagulans;

1 kapseli

3 kapselia

270 mg
1 mrd. CFU

810 mg
3 mrd. CFU

Ainesosat: inuliini (sikurijuuriuute),
hyytelöitymisaine
(hydroksipropyylimetyyliselluloosa), Bacillus
coagulans -bakteeri,
paakkuuntumisenestoaineet: rasvahappojen
magnesiumsuolat, piidioksidi.

BODYBODY
PRIME
PRIME
Tuotetiedot
SUPPLEMENT FACTS

2 kapselia
(1620 mg)

Magnesium
400 mg (107%*)
CURRENTLY AS IS
Omenapektiini
500 mg
USING HELVETICA
Luumujauhe
200 mg
STANDARD FONTS

*saannin vertailuarvo (RI)

Ainesosat: magnesiumoksidi,
omenapektiinijauhe (Malus domestica
Borkh., hedelmä), luumujauhe (Prunus
domestica L., hedelmä), hyytelöimisaine
(hydroksipropyylimetyyliselluloosa),
paakkuuntumisenestoaine
(rasvahappojen magnesiumsuolat).
Päiväannoksen

BIOME DT

PA-9

Määrä päivittäistä enimmäissuositusannost
1 pussi (9,83 g jauhetta):

L-arginiini
L-sitruliini
C-vitamiini
D-vitamiini
B6-vitamiini
B 12 -vitamiini
K-vitamiini
Foolihappo

5g
200 mg
60 mg
5 µg
2 mg
3 µg
20 µg
200 µg

* NRV = ravinteiden viitearvot

Koostumus: L-arginiini, happoja (sitru
omenahappo), granaattiomenamehut
ca granatum), luonnolliset makuainee
paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi
per 4 annospussia
ravintosisältö per 2 annospussia
viinirypäleenkuoriuute (Vitis vinifera),
Energia
151,628 kJ/36,24 kcal
303,25 kJ biinihappo,
/ 72 kcal
makeutusainetta (steviolig
PROARGI-9+
PA-9
BIOME
ACTIVES
punainen
Rasva
0g
0 g viiinirypäleuute (Vitis vinifer
menakinoni,
foolihappo, pyridoksiini H
Hiilihydraatit
8,48 g
16,96 g
kolekalsiferoli,
syanokobalamiini.
Kuitu
6,94 g
13,88 g
Määrä päivittäistä enimmäissuositusannosta
kohti
Ainesosa
1 pussi (9,83 g jauhetta):
% NRV*
Proteiini
0,54
g
1,08 3gkapselia
1 kapseli
Suositeltu vuorokausiannos
Suola
15,52
mg(sikurijuuriuute)
31,04
Inuliini
270
mg mg810 mg
L-arginiini
5g
Bacillus coagulans;
mrd.
CFU 3 mrd. CFU
Ainesosa
Sisältö per annos (2 annospussia)
Sisältö per annos1 (4
annospussia)
L-sitruliini
200 mg
Psylliumkuitu
3132
mg inuliini (sikurijuuriuute),
6264 mg
C-vitamiini
60 mg
75%
Ainesosat:
hyytelöitymisaine
L-glutamiini
2500
mg
5000 mg
D-vitamiini
5 µg
100%
(hydroksipropyylimetyyliselluloosa), Bacillus
Inuliini
(sikurijuuriuute)
2500
mg -bakteeri,
5000 mg
coagulans
B6-vitamiini
2 mg
143%
paakkuuntumisenestoaineet: rasvahappojen
Omenan
kuitu
1800
mg
3600
mg
B Ravintosisältö
12 -vitamiini
3 µg
120%
magnesiumsuolat,
piidioksidi.
Päivittäisestä
Annos
Pellavansiemenjauhe
600 mg
1200 mg
K-vitamiini
20 µg
27%
Määrä: saantisuosituksesta:
Proteiini:
20100%
g
Parsakaalin
kukinto
300 mg 24,5 µg
600 mg45%
Foolihappo
200 µg
Seleeni
Natriumkupariklorofylliini
200 mg35%
Kuitu
4
g
Jodi 100 mg
52,5 µg
* NRV = ravinteiden viitearvot
Omenan
30 mg
60 mg
Resistentti dekstriini
1,96 g hedelmäuute
Koostumus:
L-arginiini, happoja (sitruunaHernekuitu
0,24 gjatee lehtiuute
Vihreä
15 mg Herneproteiini-iso30 mg
Ainesosat:
omenahappo), granaattiomenamehutiiviste(Puni0,18
glehti
Bambukuitu
Kaalin
8 mg
16
mg
laatti, auringonkukkaöljy
jauhe
ca granatum), luonnolliset makuaineet,
L-sitruliini,
paakkuuntumisenestoaine
(piidioksidi),
D-riboosi,
Porkkana
8 mg
Frukto-oligosakkaridit:
921,3
mg
[auringonkukkaöljy
jossa16 mg
viinirypäleenkuoriuute (Vitis vinifera), L-askorPunajuuri
8 mg tokoferolit, 16 mg
luonnolliset
biinihappo,
makeutusainetta (stevioliglykosidit),
Inuliini (sikuriuute)
52,95
mg
punainen viiinirypäleuute (Vitis vinifera),
maltodekstriini,
muunneltu
Rosmariinin lehti
8 mg
16 mg
menakinoni,
foolihappo, pyridoksiini
HCL,
Pellavansiemenjauhe
400
mg
ruokatärkkelys,
mono- ja16 mg
Tomaatti
8 mg
kolekalsiferoli, syanokobalamiini.
diglyseridit
Riisilese
136
mg
Kurkuman
juuri
8 mg ja trikalsiumfosfaat16 mg
ti], luonnollinen
vanilja-aromi,
Oliivinlehtiuute
5 mg
10 mg
Porkkanajauhe
82,75
mg
BIOME
DT
resistentti
dekstriini,
erytritoli
Viinirypäleen
siemenuute
5 mg
10 mg
40 mg
14 Purasruohoöljy
(aromivahvenne), frukto-oligo-

BIOME SHAKE

Karpalojauhe
40 mg
7,5 mgsakkaridit,
(75% NRV*) keskipitkäketjuiset
15 mg (150% NRV*)
Sinkki
Päiväannoksen
triglyseridit (MCT), merisuola,
ravintosisältö
kukintojauhe *NRV
40 mg
= päivittäinen saantisuositus

Päivittäisestä
Parsakaalin
Määrä: saantisuosituksesta:

per 2 annospussia

per 4 an

15

16

NYT OLET VALMIS
ALOITTAMAAN.
Tämä on tärkeä vaihe
huipputason hyvinvointia
tavoitellessasi. Sitoudu
tavoitteisiisi ja seuraa muutosta.
Kun olet suorittanut Synergyn
puhdistusvaiheen, olet valmis
seuraaviin hyvinvointiasi
edistäviin toimenpiteisiin.
Tavoitteena on saavuttaa
huomattavia ja pysyviä
muutoksia hyvinvoinnissasi ja
elämänlaadussasi.
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