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Grattis! Du har tagit första steget mot 
Elite Health genom att köpa Synergy’s 
Microbiome Purify Kit! Din hälsoförvandling 
och vägen mot livslång optimal hälsa börjar 
idag med Purify’s veckoprogram. 
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VAD ÄR ELITE HEALTH?
Elite Health är höjdpunkten 
av fysisk hälsa, där ålder 
inte begränsar din förmåga. 
Vetenskapligt sett är Elite Health 
optimal ämnesomsättning, när 
kroppens alla system arbetar som 
mest effektivt och ger dig energin 
till att se mer, göra mer och vara 
mer aktiv, oavsett i vilket stadie av 
livet du befinner dig. Elite Health 
går in i varje nytt årtionde med nya 
ambitioner. Friheten att leva utan 
begränsningar. Frihet som uppnås 
genom en sund kropp och själ, och 
vi kan ta dig dit. 
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STARTA FRÅN GRUNDEN: 
MIKROBIOM

I årtionden har människor använt sig av olika former av 

kosttillskott för att komplettera sin kost eller få i sig mer 

av det kroppen behöver, men ingen av dessa produkter 

har på ett tillräckligt sätt tillgodosett vad vi nu vet är 

grunden till en övergripande god hälsa. 

Nya vetenskapliga upptäckter avslöjar ett fascinerande 

ekosystem inom alla människor som kallas mikrobiom. 

Detta komplexa nätverk av bakterier, svamp och 

mikroflora vistas till största delen i magen, men påverkar 

i stort sett kroppens samtliga system. Mikrobiomer 

utgör 90% av alla celler i en människa och bara 10% 

av cellerna i din kropp innehåller ditt mänskliga DNA. 

Trots att mikrobiomerna som lever i din kropp är 

livsviktiga för din överlevnad så kan de även vara 

skadliga för hälsan. Dina mikrobiomers hälsa påverkar 

din hjärnkapacitet, ditt humör, immunsystemet och 

tarmkanalen. Tre fjärdedelar av alla mikrobiomer lever 

inuti din kropp, därför är Synergy’s produkter specifikt 

framtagna för att rikta in sig på mikrobiomerna i magen. 

Att skydda och underhålla sina goda mikrobiomer 

är precis lika viktigt som att eliminera de skadliga. Vi 

vill hjälpa dig med att göra just detta genom att rena 

mikrobiomet. 
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ELITE HEALTH 
ÄR MÖJLIGT 
OCH NYCKELN 
ÄR ETT 
VÄLSKÖTT OCH 
BALANSERAT 
MIKROBIOM. 
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VARFÖR PURIFY?

Miljögifter, näringsfattig mat, stress och en stillasittande livsstil gör att 

dina mikrobiomer tar skada. Dessa skadliga omständigheter resulterar 

i en ohälsosam balans mellan de goda och dåliga bakterierna, vilket 

slutgiltigen påverkar kroppens samtliga system.  

PURIFY KIT
Ett Purify Kit innehåller en veckoförbrukning av kliniskt framtagen 

näring för ditt mikrobiom. Använd dessa noggrant framställda tillskott 

och följ den rekommenderade måltidsplanen när du påbörjar din resa 

mot Elite Health. 
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BIOME DT
Biome DT är ett innovativt 

kosttilskott som innehåller psyllium 

husk, broccoli, inulin, glutamin och 

zink och andra ingredienser av 

vegetabiliskt ursprung som främjar 

tarmens normala funktion. Biome 

DT är en glutenfri och vegetabilisk 

produkt.

Rekommenderad användning:

Blanda två påsar med cirka

135-200 ml vatten. Drick två 

doseringar 2 gånger dagligen. 

(Totalt 4 påsar om dagen)

BIOME SHAKE
Biome Shake är rik på 

vegetabiliskt protein med 

livsviktiga vitaminer och mineraler.  

Glutenfri och vegetabilisk.

Rekommenderad användning: En 

servering två gånger dagligen. Ta 

2 skopor Biome Shake och blanda 

med 350-470 ml kallt vatten. 

Använd en shaker för bästa 

resultat. 

PURIFY-PRODUKTER



PURIFY-PRODUKTER

BODY PRIME
Body Prime innehåller en unik blandning 

av magnesium, äppelpektin och 

katrinplommonpulver. 

Rekommenderad användning: 2 kapslar en gång 

dagligen. Överdosering kan ha en laxerande 

effekt. 

Observera: Efter en veckoförbrukning av Body Prime 
tillsammans med Purify-Kit återstår 38 serveringar (76 
kapslar). Följ rekommenderat dagligt intag vid fortsatt 
användning av produkten. 

BIOME ACTIVES
Biome Actives är en innovativ formula med 

levande bakteriekultur och inulin, en välgörande 

stam av bacillus coagulans som främjar din tarm. 

Rekommenderad användning: Tre kapslar per 

dag i samband med mat - 1 kapsel per måltid. 

Kapslarna kan öppnas och strös direkt på maten 

eller blandas med dryck. 

Observera: Efter en veckoförbrukning av Biome Actives 
tillsammans med Purify-Kit återstår 3 serveringar (9 
kapslar). Följ rekommenderat dagligt intag vid fortsatt 
användning av produkten.  



PROARGI-9+
ProArgi-9+ är en patentskyddad 

formula som innehåller l-arginin, 

l-citrullin samt fem livsnödvändiga 

vitaminer för ökad övergripande 

prestationsförmåga. 

Rekommenderad användning: 

Blanda 1 påse med 240 ml vatten. 

Ta 2 påsar dagligen. 

Observera: Efter en veckoförbrukning 
av ProArgi-9+ tillsammans med 
Purify-Kit återstår 16 serveringar. Följ 
rekommenderat dagligt intag vid 
fortsatt användning av produkten. 



VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Följ Synergy’s Purify-diet och 

näringsriktlinjer för att uppfylla din 

fulla potential mot Elite Health. Desto 

noggrannare du följer dessa riktlinjer, 

desto större framgång kommer du 

att nå. 

DAGLIGA KOSTTILLSKOTT 

Body Prime
Ta 2 kapslar en gång per dag – 

middag 

Biome Actives
Ta 3 kapslar dagligen tillsammans 

med frukost, lunch och middag.

Biome Shake
Ta 2 skopor, 2 gånger dagligen – 

förmiddag och eftermiddagsmål. 

Biome DT
Använd fyra förpackningar om 

dagen – två till frukost, två på 

eftermiddagen.

ProArgi-9+
Ta en servering 2 gånger per dag - 

lunch och middag. 
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REKOMMENDERAD MAT

Ät dessa mikrobiom-vänliga livsmedel till dina måltider och som tilltugg 

för att maximera resultatet med Purify-Kit.   

FRUKT
Äpple, aprikos, banan, bär, körsbär, grapefrukt, vindruvor, kiwi, mango, 

melon, nektarin, apelsin, periska, päron, ananas, plommon, mandarin. 

BALJVÄXTER
Sojabönor, torkade bönor, linser, kikärtor.

PROTEIN
Fisk, skaldjur, nötkött, kyckling, vilt, ägg, keso, magra ostar. Vegetarisk 

eller vegansk kost: tofu, tempeh, seitan, vegoburgare, nötter.

KRYDDOR & SÅSER
Torkade och färska örter, kryddor, senap, lime och citronjuice, salsa, 

vinäger, soya.

GRÖNSAKER
Färsk sallad och grönt, kronärtskocka, sparris, bambuskott, böngroddar, 

betor, pak choi, broccoli, brysselkål, morötter, blomkål, selleri, gurka, 

aubergine, fånkål, vitlök, haricot vert, jamsbönrot, purjolök, champinjoner, 

okra, lök, paprika, rädisor, salladslök, schalottenlök, sockerärtor, squash, 

tomat, vattenkastanj. 

MEJERIPRODUKTER
Osötad mandelmjölk, kokosnötsmjölk, osötad yoghurt, fil, kvarg. 

SNABBA TIPS
• Undvik fruktjuicer, sportdryck och läsk. Drick massor av vatten. 

• Se upp med kalorier och socker i tillsatser och såser. 

• Var noga med att kontrollera storleken på dina portioner 

gällande mellanmål, lunch och middag, detta genom att följa de 

rekommenderade portionsstorlekarna.
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MÅLTIDSPLAN
FRUKOST
• 1 ägg
• 2 dl sauterad spenat, i 1 tsk olivolja – kan ersättas med äggröra 

(2 ägg)
• 2 dl naturell yoghurt med 0,5 dl frukt eller bär (yoghurten kan 

ersättas med ett extra ägg)

Kosttillskott: Biome Actives - 1 kapsel
 Biome DT - 2 påsar

MELLANMÅL MORGON
• En selleristjälk
• 1 dl bär

Kosttillskott: Biome Shake - 2 skopor

LUNCH
• 1 hårdkokt ägg
• 1 dl inlagda betor
• 0,5 dl nötter
  
Kosttillskott: Biome Actives - 1 kapsel
 ProArgi-9+ - 1 påse

MELLANMÅL EFTERMIDDAG
• 1 dl bär
• 2 dl morötter

Kosttillskott: Biome Shake - 2 skopor
 Biome DT - 2 påsar

MIDDAG
• Ett normalstort kycklingbröst 
• 4 dl broccoli
• 0,5 dl grönsaker
• 1 tsk olivolja 

Kosttillskott: ProArgi-9+ - 1 påse
 Body Prime - 2 kapslar
 Biome Actives - 1 kapsel

Rekommenderad träning:
5000 steg per dag eller 30 minuters rask promenad.
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NÄRINGSINNEHÅLL

BIOME SHAKE

BIOME DT

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

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

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
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NÄRINGSINNEHÅLL

BIOME ACTIVES

PROARGI-9+

BODY PRIME

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

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

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
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NU ÄR DU REDO ATT BÖRJA! 
Det här är en spännande och 
avgörande tid i din resa mot 
Elite Health. Gör ett seriöst 
åtagande och se förändringen 
börja. Genom att fullfölja 
Synergy’s Purify-steg kommer 
du att öppna dörren till 
nästa fas i Elite Health där du 
kommer uppleva en konkret 
och bestående förändring av 
din hälsa och ditt liv.  
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