
• Poate fi consumat după exerciții fizice

• Poate fi combinat cu produse YL, cum ar fi NingXia 
Red® sau Sulfurzyme.

• Fără arome artificiale, coloranți, conservanți sau zahăr 
rafinat

• Fără soia sau lapte

• Formulat cu ingrediente vegane 

• Conține uleiuri esențiale Young Living

• Extract de turmeric (Curcuma longa): Turmericul 
conține curcuminoizi naturali.

• Extract de rășină de boswellia (Boswellia serrata): 
Cunoscută în mod obișnuit sub numele de tămâie 
indiană, această rășină are o istorie îndelungată de 
utilizare internă în India.

• Extract de rădăcină de ghimbir (Zingiber officinale): 
Ghimbirul este un condiment de renume mondial care 
este folosit în Asia de Sud-Est de mii de ani.

• Ulei esențial de limete (Citrus aurantifolia): Acest ulei 
de citrice favorit contribuie la Golden Turmeric cu o 
calitate ușoară, înălțătoare și un gust de citrice.

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

INGREDIENTE DE BAZĂ

INGREDIENTE

Fibră solubilă de tapioca, extract de rizom de turmeric 
(Curcuma longa) 26,8%, extract de rășină Boswellia 
serrata, îndulcitor: Glicozide de stevia, aromă naturală 
de mango 2,4%, extract de rădăcină de ghimbir 
(Zingiber officinale), aromă naturală de trandafir 
marocan 0,5%, ulei esențial de coajă de limetă* (Citrus 
aurantifolia).

* Ulei esențial 100% pur 

Se amestecă ½ linguriță în 170-230 ml de apă, 
suc sau un lapte la alegere, o dată pe zi.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă ești 
însărcinată, alăptezi, iei medicamente sau ai o 
afecțiune medicală, consultă un cadru medical 
înainte de folosirea acestui produs. Suplimentele 
alimentare nu sunt un substitut pentru o dietă 
variată și trebuie consumate ca parte a unei diete 
echilibrate și a unui stil de viață sănătos. A nu se 
depăși doza zilnică recomandată.

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI

Golden Turmeric este o băutură delicioasă cu mango și 
trandafir, care combină turmericul de înaltă calitate și 
fibrele de tapioca și se savurează cel mai bine după exerciții 
fizice. Formula unică, dispersabilă în apă, a produsului 
Golden Turmeric face din ea o băutură nocturnă perfectă, 
care oferă o modalitate delicioasă de a te destinde la 
sfârșitul zilei, în timp ce te relaxezi, te refaci și te recuperezi.
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