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BIOME ACTIVES

Biome
DT on enimmäissuositusannosta
detoxjuoma, joka
Määrä päivittäistä
kohtisisältää mm. psylliumia,

Ainesosa

1 pussi (9,83 g jauhetta):
% NRV*
parsakaalia,
inuliinia, glutamiinia
ja sinkkiä. Nämä yhdessä
1 kapseli
3 kapselia
Suositeltu vuorokausiannos
Inuliini (sikurijuuriuute)
270 mg
810 mg
L-arginiini
5g
edistävät mikrobiomin puhdistumista ja auttavat sinua
Bacillus coagulans;
1 mrd. CFU 3 mrd. CFU
L-sitruliini
200 mg
parantamaan
Biome
ja inuliini (sikurijuuriuute),
C-vitamiini hyvinvointiasi.
60 mg
75% DT on gluteeniton
Ainesosat:
hyytelöitymisaine
D-vitamiini
5
µg
100%
sopii kasvissyöjille. Tuotteelle on haettu patenttia. (hydroksipropyylimetyyliselluloosa), Bacillus
coagulans -bakteeri,
B6-vitamiini
2 mg
143%
paakkuuntumisenestoaineet: rasvahappojen
B 12 -vitamiini
3 µg
120%
magnesiumsuolat, piidioksidi.
K-vitamiini
20 µg
27%
HYÖDYT
Foolihappo
200 µg
100%
• Sinkki
suojaa soluja oksidatiiviselta stressiltä
* NRV = ravinteiden viitearvot

• Koostumus:
Sinkki edistää
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
L-arginiini, happoja (sitruuna- ja
omenahappo), granaattiomenamehutiiviste(Punica granatum), luonnolliset makuaineet, L-sitruliini,

paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), D-riboosi,
TÄRKEIMMÄT
AINESOSAT
viinirypäleenkuoriuute (Vitis vinifera), L-askorbiinihappo, makeutusainetta (stevioliglykosidit),

viiinirypäleuute (Vitis vinifera),
• punainen
Natriumkupariklorofylliini

menakinoni, foolihappo, pyridoksiini HCL,

• kolekalsiferoli,
Parsakaalisyanokobalamiini.

• Inuliini (sikurijuuriuute)
• Glutamiini
• Psyllium
Päivittäisestä
• Sinkki
Määrä: saantisuosituksesta:
24,5 µg
52,5 µg

45%
35%

KÄYTTÖSUOSITUS

sosat: Herneproteiini-isoauringonkukkaöljy jauhe
Sekoita 1 annos 135–250 ml:aan vettä. Nauti 4 annosta
ngonkukkaöljy jossa
nolliset tokoferolit,
päivässä viikon Purify-ohjelman ajan tai 2 annosta päivässä
odekstriini, muunneltu
atärkkelys, mono- ja
kuukauden Purify-ylläpito-ohjelman ajan. Säilytä kuivassa ja
seridit ja trikalsiumfosfaatonnollinen vanilja-aromi,
viileässä. Ei tarvitse säilyttää jääkaapissa.
entti dekstriini, erytritoli
mivahvenne), frukto-oligoaridit, keskipitkäketjuiset
seridit (MCT), merisuola,
vansiemen, kaliumsitraatti,
umsitraatti, hernekuitu,
oteiini, ksantaanikumi,
oliglygosidit, bambukuitu,
se, guarkumi, porkkana, inuliini (sikuriuute),
geeni (sakeuttamisaine),
ruohoöljy, karpalojauhe,
kaalin kukinto (jauhe),
ypäleen siemenuute,
biinihappo,
apapujauhe, natriumselei, D-biotiini, A-vitamiinipalatti, B3-vitamiini
tiini-amidi), sinkkioksidi,
riglukonaatti,
sium-pantotenaatti,
kipapu, mangaanisulfaatti,
tamiini (ergokalsiferoli),
happo, kaliumjodidi,
tamiini (pyridoksiini hcl),
amiini (tiamiini), B2-vita(riboflaviini), granaattiomhedelmäjauhe, B12-vitamiini
okoba-lamiini),
ypäleen kuoriuute,
rne, beetaglukaani (kaura).

BIOME DT
RAVINTOSISÄLTÖ
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)

Psylliumkuitu
L-glutamiini
Inuliini (sikurijuuriuute)
Omenan kuitu
Pellavansiemenjauhe
Parsakaalin kukinto
Natriumkupariklorofylliini
Omenan hedelmäuute
Vihreä tee lehtiuute
Kaalin lehti
Porkkana
Punajuuri
Rosmariinin lehti
Tomaatti
Kurkuman juuri
Oliivinlehtiuute
Viinirypäleen siemenuute

3132 mg
2500 mg
2500 mg
1800 mg
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

6264 mg
5000 mg
5000 mg
3600 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*)
Sinkki
*NRV = päivittäinen saantisuositus

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,
rosmariinin lehti, tomaatti, kurkuma, oliivinlehtiuute, viinirypäleen siemenuute.

Ennen ravintolisien käyttöä kannattaa aina olla yhteydessä lääkäriin. Tämä koskee etenkin raskaana olevia, imettäviä ja terveydellisistä vaivoista
kärsiviä ihmisiä. Tuotetta ei ole tarkoitettu sairauden määrittämiseen, hoitamiseen tai ehkäisemiseen.
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PUHDISTAMISEN HYÖDYT
Ympäristön myrkyt, vähäravinteinen ruoka, vähäinen liikunta ja stressaava elämäntyyli ovat haitallisia mikrobiomille. Seurauksena
hyvien ja huonojen bakteerien tasapaino kärsii, mikä vaikuttaa koko kehon toimintaan.

Rg

PURIFY-PUHDISTUSPAKETTI
Biome DT on yksi Purify-paketin viidestä tuotteesta. Paketti sisältää kliinisesti tutkittua ravintoa mikrobiomille viikon ajaksi.
Käyttämällä näitä huolella kehitettyjä ravintolisiä ja noudattamalla suositeltua ruokavaliota tuet mikrobiomia ja otat ensimmäisen
askelen kohti huipputason hyvinvointia.

HUIPPUTASON HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT SYNERGY-TUOTTEET
Kun hyvinvointi on huipussaan, ikä ei sanele sitä, mihin pystyt. Tieteellisestä
näkökulmasta kokonaisvaltainen hyvinvointi on sama kuin optimaalisesti
toimiva aineenvaihdunta. Kun koko keho toimii tehokkaasti, jaksat paremmin ja
enemmän – iästäsi riippumatta.
Tieteellisissä tutkimuksissa on vastikään löydetty kehon sisäinen kiehtova ekosysteemi, jonka nimi on mikrobiomi. Tämä
monimutkainen bakteerien, sienten ja mikroflooran verkosto elää pääasiassa suolistossa, ja se vaikuttaa elimistön muihin
järjestelmiin. Synergy WorldWiden kehittämät patentoidut Purify-, Fortify- ja Protect-tuotteet puhdistavat, vahvistavat ja
suojaavat mikrobiomia.

Ennen ravintolisien käyttöä kannattaa aina olla yhteydessä lääkäriin. Tämä koskee etenkin raskaana olevia, imettäviä ja terveydellisistä vaivoista
kärsiviä ihmisiä. Tuotetta ei ole tarkoitettu sairauden määrittämiseen, hoitamiseen tai ehkäisemiseen.
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