
Ingredienser
Riskli, spenatblad, tomat, rödbeta, linkli, havrekli, 

broccoliblommor/stjälkar, gurka, dillfrö, korngroddar, 

ingefärsrot, rödalmsbark, L-taurin, skal av psylliumfrö, 

anisfrö, fänkålsfrö, extrakt av inre aloe vera-blad, 

pepparmyntsblad, olja av anisfrö (Pimpinella ansium), olja 

av fänkålsfrö (Foeniculum vulgare).

Varning
Förvaras oåtkomligt för barn. Om du är gravid, ammar, tar 

medicin eller har en medicinsk åkomma ska du kontakta 

en läkare före användning.

Kompletterande produkter
•  JuvaCleanse

•  JuvaFlex

•  JuvaSpice

Produktinformation                JuvaPower 226g                                                      Kod: 327608

Visste du detta?
•  Anis har traditionellt använts i Europa för att lindra milda magbesvär. 
• Fänkålsfrö används ofta för att främja matsmältningen.

JuvaPower
Produktsammanfattning
Ett välfungerande matsmältningssystem är nyckeln 

till hälsa och välbefinnande. Det är också den del av 

matsmältningskanalen som absorberar, smälter och 

utnyttjar näringen i maten. Om matsmältningssystemet 

inte fungerar perfekt kanske viktiga näringsämnen i maten 

som vi äter inte absorberas eller bearbetas på rätt sätt. 

Regelbunden användning av kosttillskott och 

andra nyttiga produkter hjälper till att hålla 

matsmältningssystemet friskt eftersom viktiga organ 

gynnas och de negativa effekterna av toxiner minskas. 

JuvaPower är en vegetabilisk pulverblandning med höga 

antioxiderande egenskaper och en av de rikaste källorna 

av syrabindande födoämnen. JuvaPower innehåller 

många näringsämnen som främjar levern och stimulerar 

den normala matsmältningsfunktionen.   

Detta kosttillskott är ett smakligt och praktiskt 

komplement till en hälsosam kost. Det är fullspäckat med 

avancerade fytonäringsfibrer som stimulerar både levern 

och tarmarna. Det kombinerar de mest syrabindande 

ämnena för bättre resultat och stärker leverfunktionen 

samtidigt som det innehåller optimala näringsämnen med 

god smak. 

Fördelar
•  Främjar en hälsosam lever och leverfunktion

• Hjälper till att underhålla och balansera 

matsmältningssystemet

Vem bör använda JuvaPower?
•   Alla som vill förbättra sin kost

• Personer som vill stimulera matsmältningen och 

leverns funktion

Rekommenderad användning
Anvisningar: Strö 7,5 gram (1 matsked) på maten (t.ex. 

ugnsbakad potatis, sallad, ris, ägg) eller späd ut i 250 

ml vatten, risdryck eller mandelmjölk och drick. Använd 

JuvaPower™ tre gånger om dagen för maximala fördelar.

SV


