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BIOME SHAKE 
Vörunúmer 92643

15 skammtar (600 g) í hverri plastdollu

Sem hluti af Purify hreinsunarátakinu var Biome Shake 

vandlega sett saman með það fyrir augum að stuðla að 

eðlilegu jafnvægi þarmaflórunnar. Biome Shake er ríkt 

af grænmetisprótínum ásamt vítamínum, steinefnum, 

trefjaefnum og góðum fituefnum sem fást úr t.d. 

hörfræjum og hjólkrónuolíu. Formúlan hefur að geyma 

grænmetisgrunn sem inniheldur spergilkál og hreint 

ertuprótín.

KOSTIR

• 20 g af grænmetisolíu í einum skammti

• Nauðsynleg vítamín og steinefni

• Stuðlar að vellíðan 

• Glútenfrítt

• Veganvænt

• Ljúffengt vanillubragð

HELSTU INNIHALDSEFNI

• Ertuprótín

• Ávaxta- og grænmetisgrunnur

RÁÐLAGÐUR SKAMMTUR

Blandaðu 2 sléttfullum skeiðum (40 g) af Biome Shake 

duftinu út í u.þ.b. 300 ml af vatni, eða eftir smekk, 

tvisvar sinnum á dag. Hristu eða hrærðu vel og drekktu 

samstundis. Til þess að ná bestum árangri, notaðu 

hristibrúsann frá Synergy.

INNIHALD

Baunaprótín; sólblómaolía; náttúruleg vanillubragðefni; 

leysanlegar grænmetistrefjar; erýþrítól (hitaeiningarýrt, 

náttúrulegt sætuefni); ólígófrúktósi; þríglýseríð; 

sjávarsalt; flaxfræ; kalíum sítrat; natríum sítrat; 

baunatrefjar; hrísgrjónaprótín; xanthan gúmmí; 

stevíólglýkósíð; bambustrefjar; hrísgrjónahveitiklíð; 

gúargúmmí; gulrót; inúlín; askorbínsýra (C-vítamín); 

karragenan (unnið úr fjörugrasi); hjólkrónuolía; 

trönuberjaduft; spergilkál í duftformi; þykkni úr 

vínberjafræjum; duft úr svörtum baunum; bláberjaduft; 

níasínamíð (form B3-vítamíns); natríumselenít; A-vítamín 

palmítat; bíótín (vatnsleysanlegt vítamín); sínkoxíð; 

koparglúkónat; D-kalsíumpantóþenat; ergókalsífenól; 

fólínsýra; adzukibaunir; mangan súlfat; pýrídoxín HCL 

(B6-vítamín); ríbóflavín (B2-vítamín); kalíumjoðíð; þíamín 

HCL (B1-vítamín); granatepladuft; sýanókóbalamín 

(B12-vítamín); duft úr þykkni vínberjahýðis; garbanzo 

baunaflögur; beta glúkani (fjölsykra, leysanlegar trefjar).
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*Eins og með allar heilsuvörur, vinsamlegast ráðfærðu þig við lækni áður en neysla hefst, séstaklega ef um þungun er að ræða eða ef þú ert með 
barn á brjósti eða með einhvern sjúkdóm. Þessum vörum eru ekki ætlað að greina, meðhöhdla eða koma í veg fyrir sjúkdóma.



HVERS VEGNA HREINSUN?

Þarmaflóran líður fyrir eitrað umhverfi, næringarsnautt fæði, stressandi lífsstíl og kyrrsetu. Þessi þjáning endar með óheilbrigðu 

jafnvægi á milli heilbrigðra og óheilbrigðra baktería sem að lokum  hefur áhrif á öll kerfi líkamans.

 

PURIFY KIT HREINSUNARLÍNAN

Biome Shake er ein af fimm vörutegundum Purify Kit hreinsunarlínunnar sem inniheldur einn vikuskammt af vísindalega 

samansettri næringu sem gerð er fyrir þarmaflóruna. Notið þessi fæðubótarefni, sem eru vandlega hönnuð, og fylgið 

leiðbeiningunum varðandi mataræðið til að styðja þarmaflóruna og hefja leiðina í áttina að framúrskarandi góðri heilsu (Elite 

Health).

ALLT VARÐANDI ELITE HEALTH VÖRURNAR

Framúrskarandi góð heilsa (Elite Health) er hátindur vellíðunar þar sem aldur 

stjórnar ekki getu. Vísindalega séð er góð heilsa eðlileg virkni efnaskipta, þ.e. 

þegar öll kerfi líkamans virka á árangursríkan hátt sem veitir þá orku sem við 

þurfum til að líta betur í kringum okkur, aðhafast meira og láta verða meira úr 

okkur án tillits til aldurs.

Nýlegar, vísindalegar uppgötvanir hafa svipt hulunni af stórkostlegu innra vistkerfi sem er í okkur öllum og kallast þarmaflóran. 

Þetta flókna kerfi, sem samanstendur af bakteríum, sveppum og örflóru er aðallega staðsett í þörmunum og hefur gríðarlega 

mikil áhrif á heilbrigði annarra kerfa líkamans. Synergy WorldWide hefur vandlega hannað eftirtaldar réttindavarðar lausnir: 

Hreinsa, styrkja og vernda. Hver einstök lausn beinist fyrst og fremst að þarmaflórunni.
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*Eins og með allar heilsuvörur, vinsamlegast ráðfærðu þig við lækni áður en neysla hefst, séstaklega ef um þungun er að ræða eða ef þú ert með 
barn á brjósti eða með einhvern sjúkdóm. Þessum vörum eru ekki ætlað að greina, meðhöhdla eða koma í veg fyrir sjúkdóma.


