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BIOME ACTIVES 
Produktnummer: 92646 

30 kapslar

Biome Actives är en innovativ formula med levande 

bakteriekultur och inulin, en välgörande stam av bacillus 

coagulans som främjar din tarm. Biome Actives innehåller 

1 miljard kolonibildande enheter (CFU ”colony-forming 

units ”) av Bacillus coagulans (en mjölksyrabildande 

bakterieart) per kapsel, som stödjer en gynnsam miljö 

för nyttiga tarmbakterier. Biome Actives stödjer en sund 

mikrobiombalans och stärker matsmältningssystemet.

FÖRDELAR

• Tillhandahåller 1 miljard CFU Bacillus coagulans per 

kapsel 

• Stödjer matsmältningssystemet 

NYCKELINGREDIENSER

• Bacillus coagulans

• Inulin

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Använd tre (3) kapslar per dag i samband med måltid - 1 

kapsel per måltid. Kapslarna kan öppnas och strös direkt på 

mat eller blandas med dryck.

NÄRINGSINNEHÅLL

SE

Per portion
Protein:  20 g 
Fibrer:  4 g  
från:   
 Löslig majsfiber 1,96 g
 Ärtfibrer:  0,24 g  
 Bambukuitu  0,18 g  
Fruktooligosackarider:  921,3 mg 
Inulin (cikoriarotextrakt): 52,95 mg 
Linfröpulver 400 mg 
Riskli:  136 mg  
Morotspulver 82,75 mg 
Gurkörtsolja 40 mg  
Tranbärspulver: 40 mg  
Pulver från broccoliblomma:  40 mg 
Extrakt av druvkärnor 37,5 mg  
från:
 proantocyanidiner 17 mg 

Pulver från svarta bönor 25,2 mg 
Pulver från adzukibönor 2,8 mg 
Betaglukan: 0,04 mg

   Innehåll: % DRI
Vitamin A  908 µg 114%
Vitamin D  3,5 µg 70%
Vitamin C  21 mg 26%
Tiamin (Vitamin B1) 0,5 mg 45%
Riboflaviini (B2-vitamiini) 0,6 mg 43%
Niacin  7 mg 44%
Vitamin B6 0,7 mg 50%
Folsyra  140 µg 70%
Vitamin B12 2,1 µg 84%
Biotin  105 µg 210%
Pantotensyra 3,5 mg 58%
Zink  5,25 mg 53%
Koppar 0,8 mg 80%

Mangan  0,7 mg 35%
Selen  24,5 ug 45%
Jod  52,5 ug 35%
DRI = dagligt referensintag

Näringsinnehåll

Ingredienser: Isolat från 
ärtprotein, solrosolja pulver, 
[solrosolja, maltodextrin, 
stärkelse, Mono- ochdiglycerid-
er och trikalciumfosfat], 
naturlig vanilj smak, resistent 
dextrin, erytritol (smakförstärk-
are), fruktooligosackarider, 
medellånga triglycerider (MCT), 
havssalt, linfrön, kaliumcitrat, 
natriumcitrat, ärtfibrer,  
xantangummi, risprotein, 
steviolglykosider, bambufibrer, 
riskli, guargummi, morotspulver, 
inulin, karragenan, gurkörtsolja, 
tranbär fruktpulver, pulver från 
broccoliblomma, extrakt av 
druvkärnor, askorbinsyra, pulver 
från svarta bönor, natrium-
selenat, D-biotin, retinyl 
palmitat, nikotinamid, zinkoxid, 
kopparglukonat, D-pantonetat 
kalcium, adzukibönor, mangan-
sulfat, ergokalciferol, folsyra, 
kaliumjodid, pyridoxinhydrok-
lorid, tiaminhydroklorid, 
riboflavin, granatäpple 
fruktpulver, cyanokobalamin, 
druvskal extrakt pulver, flingor 
från garbanzobönor, betaglu-
kan (havre).

% DRIInnehåll:

Ingredienser: L-arginin, syror (citronsyra, 
maleinsyra), fruktsaftkoncentrat av granatäpple 
(Punica granatum), naturliga aromer, L-citrullin, 
klumpförebyggandemedel (kiseldioxid), D-ribos, 
extrakt av vindruvsskal (Vitis vinifera), 
L-askorbinsyra, sötningsmedel (stevioliglykosid-
it), extrakt av rödvinsdruva (Vitis vinifera), 
menaquinon, folinsyra, pyridoxin HCL, kolekalcif-
erol, cyanokobalamin.

Mängd per högsta rekommenderad daglig dos
för 1 förpackning (9,83 g pulver):  % NRV*

L-Arginin 5 g 
L-Citrullin 200 mg 
Vitamin C 60 mg 75%
Vitamin D 5 µg 100%
Vitamin B6 2 mg 143%
Vitamin B12 3 µg 120%
Vitamin K 20 µg 27%
Folinsyra 200 µg 100%

* NRV = Näringsreferensvärden 

Ingredienser:  psylliumhusk, L-glutamin, cikoria 
rotextrakt (inulin), fruktfibrer av äpple, linfrön, 
guargummi, gummi arabicum, citronsyra, 
broccoliblommor, smakämne (apelsin), silikondioxid, 
smakämne (citrus), natriumkopparklorofyllin, 
steviolglykosider, fruktextrakt av äpple, zinkcitrat, 
extrakt av grönt teblad, kålblad, morot, rödbeta, 
rosmarinblad, tomatfrukt, gurkmeja rhizom, extrakt 
av olivblad, extrakt av druvkärnor. 

Näringsinnehåll
Innehåll per daglig dos 2 påsar 4 påsar

Energi    151,628 kJ/36,24 kcal 303,25 kJ / 72 kcal
Fett   0 g 0 g
Kolhydrater    8,48 g 16,96 g
Fibrer  6,94 g 13,88 g
Protein  0,54 g 1,08 g
Salt    15,52 mg 31,04 mg
Ingredienser  Innehåll per portion Innehåll per portion

Psylliumhusk      3132 mg 6264 mg
L-Glutamin      2500 mg 5000 mg
Inulin (cikoria rotextrakt) 2500 mg 5000 mg
Fruktfibrer av äpple         1800 mg 3600 mg
Linfröpulver          600 mg 1200 mg
Broccoliblomma       300 mg 600 mg
Natriumkopparklorofyllin 100 mg 200 mg
Fruktextrakt av äpple       30 mg 60 mg
Extrakt av grönt teblad          15 mg 30 mg
Kålblad      8 mg 16 mg
Morot            8 mg 16 mg
Rödbeta              8 mg 16 mg
Rosmarinblad             8 mg 16 mg
Tomatfrukt               8 mg 16 mg
Gurkmeja rhizom               8 mg 16 mg
Extrakt av olivblad            5 mg 10 mg
Extrakt av druvkärnor  5 mg 10 mg

Zink  7,5 mg (75% av DRI*)  15 mg (150% av DRI*)
* Dagligt referensintag

Ingredienser: inulin 
(cikoriarotextrakt), 
ytbehandlingsmedel: 
hydroxipropylmetylcellulosa, 
Bacillus coagulans -bakterie; 
klumpförebyggande medel: 
magnesiumsalter av fettsyror, 
kiseldioxid.

Inulin (cikoriarotextrakt) 270 mg 810 mg
Bacillus coagulans; 1 miljard CFU 3 miljard CFU

1 kapsel 3 kapslarRekommenderad daglig dos 

Ingrediens

Ingredienser: magnesiumoxid, 
äppelpektinpulver (Malus 
domestica Borkh., frukt), 
plommonpulver (Prunus domestica 
L., frukt), ytbehandlingsmedel 
(hydroxipropylmetylcellulosa), 
klumpförebyggande medel 
(magnesiumsalter av fettsyror).

Magnesium 400 mg (107%*)
Äppelpektin 500 mg
Plommonpulver 200 mg
* av referensintaget (RI)

Per 2 kapslar
(1620 mg)

Produktinformation

BODY PRIME

BIOME SHAKE

PA-9 BIOME ACTIVES

BIOME DT

Som med alla kosttillskott, kontakta din läkare före användning: Vid graviditet, ammande, eller vid en känd sjukdom. Denna produkt är inte avsedd 
att diagnostisera, behandla eller förebygga sjukdom.
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VARFÖR PURIFY?

Människans mikrobiom lider av de giftiga miljöerna, näringsavskalade livsmedel, och de stressande och stillasittande livsstilar 

den utsätts för i dagens samhälle. Detta lidande resulterar i en ohälsosam balans mellan goda och dåliga bakterier och mikrober, 

vilket i slutändan påverkar din övergripande hälsa.

 

PURIFY KIT

Biome Actives är en av fem produkter i Purify Kit, vilket inkluderar ett 1-veckas program av kliniskt formulerad näring för din 

mikrobiom. Använd Purify kittets genomtänkta utformning och var noga med att följa kostråden för att stödja din mikrobiom 

och börja din resa mot Elite Health.

OM SYNERGY ELITE HEALTH PRODUKTER

Elite Health är höjdpunkten av välmående, där ålder inte dikterar förmåga. 

Rent vetenskapligt förklaras Elite Health som optimal metabolisk funktion, det 

tillstånd i vilket alla kroppens system fungerar effektivt, vilket ger dig energin 

att se mer, göra mer och vara mer, oavsett vilket skede i livet du befinner dig i.

Nya vetenskapliga upptäckter har avslöjat ett fascinerande inre ekosystem inom var och en av oss som kallas mikrobiom. Detta 

komplexa nätverk av bakterier, svampar och mikroflora existerar främst i tarm och mage och påverkar den övergripande hälsan 

hos andra system i människokroppen. Synergy WorldWide har omsorgsfullt konstruerat en egen hälsolösning i form av Elite 

Health-systemet som består av : Purify, Fortify, och Protect. Varje steg av Elite Health-systemet tar sin utgångspunkt i att skapa 

balans i den mänskliga mikrobiomen. 
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Som med alla kosttillskott, kontakta din läkare före användning: Vid graviditet, ammande, eller vid en känd sjukdom. Denna produkt är inte avsedd 
att diagnostisera, behandla eller förebygga sjukdom.


