
• Pode ser tomado após uma sessão de exercício físico.

• Pode ser combinado com produtos YL tais como 
NingXia Red® ou Sulfurzyme.

• Sem sabores, corantes ou conservantes artificiais ou 
açúcares refinados. 

• Sem soja e leite. 

• Formulado com ingredientes adequados para 
veganos. 

• Contém óleos essenciais da Young Living.

• Extrato de curcuma (Curcuma longa): a curcuma 
contém curcuminoides de ocorrência natural.

• Extrato de resina de olíbano (Boswellia serrata): 
conhecido como olíbano da índia, esta resina tem 
um longo historial de uso interno na Índia.

• Extrato da raiz de Gengibre (Zingiber officinale): 

o gengibre é uma especiaria conhecida em todo o 
mundo que tem sido utilizada no sudeste asiático há 
milhares de anos.

• Óleo essencial Lime+ (Citrus aurantifolia): este óleo 
cítrico confere um toque de sabor suave, estimulante 
e cítrico a Golden Turmeric.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

INGREDIENTES PRINCIPAIS

INGREDIENTES

Fibra de tapioca solúvel, extrato de rizoma de Curcuma 
longa (Curcuma) [26,8%], extrato da resina de Boswellia 
serrata (Olíbano da Índia), edulcorante: glicosídeos 
de esteviol, sabor natural a manga [2,4%], extrato de 
raiz de Zingiber officinale (Gengibre), sabor natural 
a rosa marroquina [0,5%], óleo de casca de Citrus 
aurantifolia* (Lima).

* Óleo essencial 100% puro.

Adiciona meia colher de chá a 170 a 230 ml de 
água, sumo ou um leite à tua escolha.

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Se estiveres grávida ou em período de 
amamentação, se tiveres alguma condição médica 
ou estiveres a tomar algum tipo de medicamento, 
consulta um profissional de saúde antes de usar. 
Os suplementos alimentares não devem ser 
utilizados como substitutos de uma dieta variada 
e devem consumir-se como parte de uma dieta 
equilibrada e um estilo de vida saudável. Não se 
deve exceder a dose diária recomendada.

PRECAUÇÕES

INSTRUÇÕES

Golden Turmeric é uma bebida deliciosa com sabor a 
manga e rosa que combina curcuma e fibra de tapioca de 
alta qualidade, ideal após uma sessão de exercício físico. 
A fórmula solúvel única de Golden Turmeric faz com que 
seja uma excelente bebida noturna para que possas 
descontrair ao final do dia enquanto relaxas e recuperas.

Tamanho: 39 g Código: 37801

GOLDEN TURMERIC


