Nowość!!!

UltraBiome
me

DTX

30 saszetek
13 g w saszetce

Toksyny pochodzące z żywności, wody i powietrza mogą powodować spustoszenie
w organizmie, ponieważ gromadzą się w nim. Nie pozwól im na to!
Unikalna mieszanka błonnika, owoców i warzyw zawarta w zgłoszonym do
opatentowania UltraBiome DTX pobudza jelitowe i trawienne drogi pokarmowe,
wspierając oczyszczanie organizmu. Wspomaga również zdrową wyściółkę jelit.
Jeśli żyjesz, oddychasz, jesz lub pijesz w naszym współczesnym świecie, codziennie
narażasz się na działanie zanieczyszczeń i toksyn. Ale dzięki UltraBiome DTX
możesz nadal żyć zdrowo i dobrze się rozwijać!

Dlaczego UltraBiome DTX?
Wiemy, z czym zmaga się Twój organizm, dlatego przeszukaliśmy cały świat w
poszukiwaniu najwyższej jakości składników ziołowych, które w naturalny sposób
odciążą Cię w tej walce. Weźmy na przykład korzeń buraka czerwonego i kwiaty
brokułów. Zbierane z zielonych pól Węgier, są uprawiane ekologicznie i nie zawierają GMO, dzięki czemu dostarczają wszystkich naturalnych składników, bez
niczego, czego byśmy nie chcieli lub nie potrzebowali.

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SKŁADNIKÓW ULTRABIOME DTX

Korzeń cykorii i liście rozmarynu wspomagają naturalne mechanizmy oczyszczania
organizmu.

Ekstrakty z owoców jabłoni i liści oliwnych wspomagają prawidłowy przebieg
procesu trawienia jelitowego.
Ekstrakt z liści zielonej herbaty zapewnia długotrwałą energię i optymalizuje
wchłanianie składników odżywczych
Liście rozmarynu wspomagają prawidłowe funkcjonowanie wątroby
Sproszkowany korzeń marchwi wspomaga zrównoważoną odpowiedź glukozową
Korzeń cykorii i liście rozmarynu wspomagają wydzielanie trawienne i motorykę
przewodu pokarmowego, przyczyniają się do eliminacji nadmiernych gazów
Sproszkowane siemię lniane i korzeń cykorii zwiększają uczucie sytości

SKŁADNIKI
L-glutamina, sproszkowane łupiny/łuski babki płesznik (Plantago ovata), FOS (fruktooligosacharydy), błonnik z owoców jabłka, substancje zagęszczające (guma arabska i guma guar), sproszkowane
nasiona lnu (Linum usitatissimum), inulina (ekstrakt z korzenia cykorii), wzmacniacz smaku (kwas
cytrynowy), aromat pomarańczowy, sproszkowane kwiaty brokułów (Brassica oleracea var. italic),
ckoncentrat ryżowy, aromaty cytrusowe (pomarańczowy, cytrynowy, limonkowy, mandarynkowy,
mandarynkowy i waniliowy), miedziany chloroﬁlin sodu, substancja słodząca (ekstrakt z liści stewii
(Stevia rebaudiana)), ekstrakt z owoców jabłka (Malus pumila), cytrynian cynku, sproszkowany
ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), sproszkowany korzeń kurkumy (Curcuma longa),
csproszkowane owoce pomidora (Solanum lycopersicum), sproszkowany korzeń marchwi (Daucus
carota), sproszkowane liście kapusty (Brassica oleracea var. capitate), sproszkowany korzeń buraka
ćwikłowego (Beta vulgaris), sproszkowane liście rozmarynu (Rosmarinus ocinalis), wyciąg z pestek
winogron (Vitis vinifera), wyciąg z liści oliwek (Olea europaea)
ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA
Zmieszać 1 saszetkę w 260 ml wody. Energicznie wstrząsnąć lub wymieszać i natychmiast wypić.
Może być spożywany dwa razy dziennie.

