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Produktsammanfattning

Den unika måltidsersättningen fungerar som en kraftfull 
näringsrik energigivare samtidigt som den renar. Pulver från 
hela Ningxia-gojibär och näringsrikt kli från brunt ris ger 11 
gram V-Fiber™ per portion och en balanserad, komplett, 
näringsmässigt dynamisk måltid.

Den genomsnittliga västeuropeiska mathållningen är inte 
alltid idealisk, tidspressen och en hektisk livsstil har fått oss 
att ägna mindre tid åt att förbereda och laga mat. Vi äter 
till stor del överförädlade livsmedel som ger oss mycket 
lite näring och många kalorier. Samtidigt har vårt behov av 
viktiga näringsämnen aldrig varit större; vi arbetar mer, tar fler 
mediciner och äter för mycket skräpmat och raffinerat socker.

För att hinna ikapp och klara av dagens exceptionellt höga krav 
måste vi förse kroppen med viktiga näringsämnen. Young Living 
har utvecklat näringsprogrammet Core Essentials Complete 
som tillhandahåller ett helt spektrum av viktiga näringsämnen 
fullmatade med världens finaste revitaliserande eteriska oljor. 
Programmet innefattar NingXia Red®, Longevity™, True Source™, 
OmegaGize™, och Balance Complete.

Balance Complete ger dig en optimal balans av näringsämnen 
som är idealiska i en näringsrik, kalorimedveten, utsökt och 
mättande måltid.

Fördelar

•	 Förbättrar avlägsnandet av gifter och fett

•	 Ökar och stöder upptaget av näringsämnen

•	 Stöder regleringen av normala kolesterolnivåer

•	 Ger 11 gram hjärtvänligt fiber per portion

•	 Underhåller en bra bakteriell tarmhälsa

Vem bör använda den här produkten?
Balance Complete passar perfekt för alla som vill förbättra sin 
hälsa och sitt välmående. För den som är intresserad av rening 
och viktnedgång rekommenderar vi starkt 5-Day Nutritive 
Cleanse. Det enkla och effektiva programmet kan anpassas så 
att det passar just dina behov.

Ingredienser

Patentskyddad V-Fiber-blandning (pulver från Ningxia-
gojibär, kli från brunt ris, inulin, polysackarider från lärkträd, 
guargummi, konnyaku, xantangummi och natriumalginat); 
näringsrika livsmedel (ultra-bioaktivt vassleprotein från Nya 
Zeeland, korngräs och aloe vera); patentskyddat enzymkomplex 
(laktas, lipas, bromelain, papain och amylas); samt naturliga, 
lågglykemiska aromer (naturlig vaniljarom, xylitol, fruktsocker)

Rekommenderad användning

•	 Tillsätt	två	skopor	Balance	Complete	till	250	ml	kallt	vatten	
eller	valfri	mjölk.	Skaka,	rör	eller	blanda	tills	du	får	en	jämn	
vätska.

•	 Under	fastekuren	Young	Living's	5-Day	Nutritive	Cleanse	
ersätter	du	de	tre	dagliga	måltiderna	med	Balance	
Complete	och	följer	det	rekommenderade	schemat.	För	att	
sköta	din	dagliga	hälsa	ska	du	byta	ut	ditt	minst	näringsrika	
mål	mot	Balance	Complete.	Om	du	vill	hålla	vikten	byter	du	
ut	två	av	dina	dagliga	måltider	mot	Balance	Complete.

Visste du att …?

•	 Pulvret från hela Ningxia-gojibär, huvudingrediensen 
i V-Fiber, ger dig polysacckarider från gojibärprotein, 
innehåller 16 % protein och zeaxantin, en antioxidant som 
är viktig för ögonhälsan.

•	 Konnyakuroten kan absorbera upp till 200 gånger sin 
egen vikt i vatten, vilket gör den idealisk för att underhålla 
matsmältningssystemet.
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BALANCE COMPLETE



•	 Inulinfiber och polysackarider från lärkträd är prebiotika, 
vilket innebär att de bidrar till en hälsosam tarmflora.

Kompletterande produkter

•	 NingXia Red, OmegaGize, Longevity, True Source™ och 
Digest + Cleanse.

Vad är unikt med den här produkten?

•	 Young Livings patentskyddade V-Fiber-blandning gör 
Balance Complete unikt. V-Fiber innebär ett nytt sätt att 
använda fiber som är idealiskt för rening, viktnedgång 
och dagligt underhåll av hälsan. Produkten ger dig 
hela 11 gram fiber per portion tack vare kombinationen 
av näringsrika fibrer och lösliga fiberkoncentrat. 
Forskning från Life Extension Foundation har visat att 
fiberblandningar ger högre viskositet och effekt än 
enskilda fiberkällor. V-Fiber ger dig en optimal viskositet 
med näringsrika fibrer och naturliga fiberkoncentrat som

•	 ger en större fyllnad och förbättrar avlägsnande

•	 absorberar fler gifter

•	 ger mättnadskänsla

•	 utjämnar blodsockernivåerna.

•	 Balance Completes protein är denaturerat, producerat i 
Nya Zeeland och certifierat

•	 gräsmatat

•	 fritt från hormoner

•	 fritt från antibiotika

©2013	Young	Living	Europe	revision	03/2013	v1


