Balance
De slimme oplossing voor
evenwichtige voeding

De meeste mensen weten dat vezels de spijsvertering
bevorderen. Maar naast het ondersteunen van
de spijsvertering, kunnen vezels ook helpen bij
gewichtsbeheersing en een gezonde bloedsuikerspiegel. Dit
geldt vooral voor oplosbare vezels. Door het toenemende
gebruik van verwerkte voedingsmiddelen en moderne
landbouwtechnieken bevat veel van het voedsel dat we eten
echter meer suiker en minder vezels.
Balance is een pre-maaltijd drank met een gepatenteerde
vezelmatrix die bioactieve plantenverbindingen,
polysacchariden en micronutriënten bevat. De vezelmatrix
helpt een gezonde spijsvertering te bevorderen en
ondersteunt het gevoel van verzadiging. Balance bevat
belangrijke vitaminen, mineralen en oplosbare vezels ter
ondersteuning van gewichtsbeheersing.
Balance: de slimme oplossing voor evenwichtige
voeding

KENMERKEN

VOORDELEN*

· Biosphere vezels: Een gepatenteerd
mengsel van vijf oplosbare vezels
Vezels zorgen voor een
langer gevoel van
verzadiging

Vezels ondersteunen een
gezonde, regelmatige
spijsvertering

Fytosterolen dragen bij tot de
instandhouding van normale
cholesterolgehalten in het bloed**

Ondersteunt een
normale, gezonde
bloedsuikerspiegel

Ondersteunt een gezonde
gewichtsbeheersing

Ondersteunt het 4-4-12
eetpatroon en andere
intermittent vasten methodes

· Unicity 7x: Een gespecialiseerd mengsel
van polysacchariden van plantaardige
oorsprong
· Bios Cardio Matrix: Een mengsel van
plantenextracten en fytosterolen
· Bios Vitamine Complex: Een uniek
mengsel van vitaminen en mineralen
· Handige zakjes met één portie voor
onderweg
· Subtiele citrussmaak

IDEAAL VOOR
· Volwassenen die hun vezelinname willen verhogen
· Volwassenen die normale bloedglucosespiegels en een gezonde stofwisseling willen ondersteunen
· Blijvende ondersteuning voor de inspanning waarmee je je gewicht probeert te controleren.

GEBRUIK
Voor het beste resultaat, neem tweemaal daags,
10-15 minuten voor uw grootste maaltijden. Meng
elk zakje met 240-300 ml water. Stevig schudden in
een shakebeker. Onmiddellijk opdrinken.
Voor extra voordelen kunt u Unicity Balance
combineren met een vorm van intermittent vasten
die wij 4-4-12 noemen:
Eet 4 uur niets tussen ontbijt en lunch, wacht 4
uur tussen lunch en diner, en wacht minstens 12
uur tussen diner en ontbijt.

PROBEER DIT EENS!
Meng Balance met je favoriete
Complete-smaak voor
hoogwaardige eiwitten en vezels.

Meng Balance met Unimate voor
de ultieme energie- en
stemmingsboost.

INGREDIËNTEN
EIGEN FORMULE BIOSPHERE VEZEL
Biosphere is een uniek mengsel dat vijf verschillende
bronnen van vezels bevat. Vezels zorgen ervoor dat de
bloedsuikerspiegel na het eten langzamer stijgt en er
minder insuline vrijkomt.
Ingrediënten: Guargom, Johannesbroodpitmeel,
citruspectine, havervezels, bèta-glucanen.
UNICITY 7X
Unicity 7x is een gespecialiseerd mengsel van
polysachariden van plantaardige oorsprong - ook wel
viskeuze vezels genoemd. Viskeuze, oplosbare vezels
vormen een dikke gel wanneer ze met water worden
gemengd en wanneer ze door het spijsverteringskanaal
bewegen. De gel-achtige substantie helpt het legen van
de maag te vertragen, wat resulteert in een langer
gevoel van verzadiging.
Ingrediënten: Eigen mengsel van plantaardige
polysacchariden, Arabische gom
BIOS CARDIO MATRIX
Bios Cardio Matrix is een mengsel van plantenextracten
en fytosterolen. Fytosterolen dragen bij tot de
instandhouding van normale cholesterolgehalten in het
bloed.**
Ingrediënten: Fytosterolen, Chrysant (Bloem) Extract,
Policosanol (Suikerriet Extract)
BIOS VITAMIN COMPLEX™
Het Bios Vitamine Complex is een uniek mengsel dat
een gezonde stofwisseling ondersteunt. Het mengsel is
ontworpen om te helpen bij een goede spijsvertering en
het optimaliseren van de omzetting van voedsel in
brandstof.
Ingrediënten: Calciumcarbonaat, Vitamine C
(Ascorbinezuur), Chroom, Vitamine A (Beta-Caroteen),
Vitamine E (D-alfa Tocoferylacetaat), Niacine
(Niacinamide), Zink (Zinkgluconaat), Vitamine B6
(Pyridoxine HCL), Vitamine B12 (Cyanocobalamine),
Foliumzuur, Vitamine B1 (Thiamine HCL), Biotine,
Vitamine B2 (Riboflavine)
SINAASAPPELSAP POEDER
Sinaasappelsap poeder zorgt voor de uitgesproken
smaak van Unicity Balance.
STEVIA
Stevia is een natuurlijk afgeleide plantaardige zoetstof
die helpt de smaak van het product te verbeteren.

EUROPA EN
VERENIGD KONINKRIJK
#27160

VOEDINGSWAARDE

Hoeveelheid per portie: 1 sachet met 7,25g
Aanbevolen hoeveelheid per dag: 2 sachets
per 2 Sachet (2x 250 ml)

per 100ml

40 kcal
0g
10 g
0g
0g

8 kcal
0g
2g
0g
0g

Energie
Eiwit
Koolhydraten
– waarvan suiker
Vet
– waarvan verzadigde vetzuren
Voedingsvezels
Natrium
Vitamine A (uit pro-vitamin A)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Foliumzuur
Niacine
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine E
Biotine
Calcium
Zink

0g

8g
0,05 g
450 µg
4,0 mg
4,0 mg
14,0 mg
440 µg
52 mg
50 µg
90 mg
58 mg
40 µg
120 mg
4,66 mg

56%*
364%*
286%*
560%*
220%*
325%*
2000%*
113%*
483%*
80%*
15%*
47%*

0g

1,6 g
0,01 g
90 µg
0,8 mg
0,8 mg
2,8 mg
88 µg
10 mg
10 µg
18 mg
11,6 mg
8 µg
24 mg
0,93 mg

11%*
73%*
57%*
112%*
44%*
65%*
400%*
23%*
97%*
16%*
9%*
9%*

* % van de aanbevolen hoeveelheid per dag

INGREDIËNTEN: Biosphere Fiber™ (Guarpitmeel, Arabische Gom, Johannesbroodpitmeel, Pectine,
Havervezels, Maltodextrine uit mais, Beta-Glucaan), Unicity 7x™ (Mengsel van plantaardige
polysacchariden, Sinaasappelsappoeder, Zuurregulator: Citroenzuur, Calciumcarbonaat), Bios Cardio
Matrix™ (Sojaconcentraat, Sugar Beet Extract), Bios Vitamin Complex™ (Biotine, Calcium-Carbonaat,
Foliumzuur, Niacinamide, Beta-Caroteen, Thiamin HCl, Riboflavin, Pyridoxin HCl, Cyanocabalamine,
Ascorbinezuur, D-alpha-tocopherylacetaat, Zinkgluconaat, Chroompicolinaat), Zoetstof: Sucralose,
Zuurregulator: Citroenzuur.

ZWITSERLAND, ITALI EN
GROOT BRITTANIË
#27436

VOEDINGSWAARDE

Gemiddelde voedingswaarden per sachet

Pro Sachet
Energie
Eiwit
Koolhydraten
– waarvan suiker
Vezel
Natrium
Vitamine A (uit pro-vitamin A)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Niacine
Foliumzuur
Vitamine C
Vitamine E
Chroom
Portiegrootte en aanbevolen dagelijkse inname:
*% Aanbevolen dagelijkse dosis

70 kJ • 20 kcal
< 0,5 g
3g
0g
3,5 g
0 010 g
260 µg
1,75 mg
1,75 mg
1,75 mg
2 5 µg
20 mg
220 µg
45 mg
13,7 mg
100 µg

32%*
(159%*)
(125%*)
(125%*)
(100%)
125%*
110%*
(56%*)
(114%)
250%

1 zakje van 7,25g

INGREDIËNTEN: Guargom, sinaasappelsmaak, verdikkingsmiddel: hydroxypropylmethylcellulose,
arabische gom, maltodextrine uit maïs, johannesbroodpitmeel, witte bonenextract, pectine, havervezels,
sinaasappelsappoeder, voedingszuur: citroenzuur, ginsenaroma, calciumcarbonaat, L-ascorbinezuur ,
beta-caroteen, beta-glucaan, zoetstof: sucralose, alfa-tocoferylacetaat, niacinamide, zinkgluconaat,
foliumzuur, biotine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, broccolipoeder,
natriumseleniet, chroomchloride, cyanocobalamine.

Balance
FAQ

Hoe werkt Balance?
Balance bevat viskeuze oplosbare vezels. Viskeuze
oplosbare vezels vormen een dikke gel wanneer ze
worden gecombineerd met water en wanneer ze door
het spijsverteringskanaal bewegen. De gel-achtige
substantie helpt het legen van uw maag te vertragen,
wat resulteert in langdurige verzadiging.
Waarom zitten er vitaminen en mineralen in Balance?
Voor een effectieve spijsvertering heeft het lichaam tal
van vitaminen en mineralen nodig. De voedingsstoffen in
Balance dragen bij aan een evenwichtige voeding.
Kan ik Balance op andere momenten van de dag
nemen of voordat ik een tussendoortje neem?
Ja. Veel mensen die Balance gebruiken merken dat ze
minder tussendoortjes consumeren, en als ze zich toch
overgeven, voelen ze zich daarna beter.
Wie kan Balance innemen?
Wij bevelen Balance aan voor volwassenen die een
goede gezondheid willen behouden. Zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven moeten
hun arts raadplegen alvorens Balance te nemen. Zoals
met elk voedingssupplement, als u vragen heeft,
raadpleeg dan uw zorgverlener voorafgaand aan het
gebruik.

Kan ik Balance met andere vezelproducten van Unicity
drinken?
Ieders tolerantie voor voedingsvezels is verschillend. Bij
het toevoegen van nieuwe bronnen van vezels aan uw
dieet, doe het rustig aan om gastro-intestinale
ongemakken te voorkomen.
Kan ik Balance nog steeds innemen als ik vergeten
ben het voor een maaltijd in te nemen? Moet ik het
overslaan als ik al gegeten heb?
Het is altijd het beste om Balance voor een maaltijd in
te nemen, maar het is beter om het te laat in te nemen
dan helemaal niet. Het zal nog steeds enig effect
hebben op het voedsel dat werd gegeten.
Kan ik dit product innemen met minder dan de
aanbevolen hoeveelheid water?
Inname van dit product zonder de aanbevolen
hoeveelheid vloeistof kan verstikking veroorzaken.
Gebruik dit product niet als u moeite heeft met slikken.

OPMERKING: Dit product bevat natuurlijke ingrediënten;
daarom kan de kleur variëren en kunnen sommige
ingrediënten niet zo snel oplossen als andere. Dit product mag
worden ingenomen met medicijnen die met voedsel
verenigbaar zijn.*

*Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Deze producten zijn niet bedoeld om welke ziekte
dan ook te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. ** het voordelige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van ten minste 0,8 g
plantensterolen/-stanolen.
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