
K-BioGreen är organisk, levande mat 
som innehåller 58 speciellt utvalda 
ingredienser. Dessa har stor betydelse 
för att kunna rensa, avgifta och återvinna 
tarmens hälsomässiga funktion.

K-BioGreen innehåller en stor mängd 
antioxidanter som hjälper till att föra ut 
slagg och gifter.

För att få en frisk kropp måste vi rensa 
matsmältningskanalen. I tarmarna 
ackumuleras avfall som medför 
produktion av toxiner. Alla organ har 
förbindelse med tarmsystemet eftersom  
det är via matsmältningen som organen 
får sin näring. Toxinerna från 
tarmsystemet kommer därför att med 
tiden förgifta även resten av kroppen, 
vilket visar sig genom ohälsa och 
sjukdom.

K-BioGreen är lämplig för dom som vill 
göra en utrensning av mag-tarmkanalen. 
Produkten ger en balanserad närings-
tillförsel, fungerande matsmältning och 
är en sund och hälsosam diet.

Både barn och vuxna kan använda 
denna produkt.

Hälsomässiga fördelar

Rensar matsmältningssystemet och 
stärker ämnesomsättningen.
Balanserar tarmflora och tarmfunktion.
Stärker immun- och inresekretoriskt 
system.
Reducerar kolesterol.
Förebyggande mot hjärt- och kärl-
sjukdomar.
Reglerar vikten.
Ger huden fuktighet samt kan reducera 
hudproblem.

I kombination med rätt kosthållning 
återfås en god hälsa, behaglig 
kroppsvikt, vitalitet och en klar hjärna, 
då kroppen får hela skalan av de 
nödvändiga näringsämnena

Källa: K-Link Norway AS

K-BioGreen

Rensar matsmältningssystemet samtidigt som välbalanserad näring 
tillförs, så att kroppens celler och vävnader kan återuppbyggas



Bruksanvisning

Vuxna 1-2 måttskedar till 2.5 – 3.5 dl 
ljummet vatten eller juice, alternativt 
blandas pulvret med 1 Spirulina och 
vatten. (1 måttsked = 1 msk = 10 g)

Barn ½ måttsked till 2.5 dl ljummet 
vatten, juice, yoghurt eller Spirulina.

Blanda gärna pulvret i en flaska med tät 
kork, skaka väl. Du kan ta 1-3 gånger 
per dag efter behov.

Drick direkt efter blandning då det 
snabbt blir en tjock konsistens.

K-BioGreen används i 5 dagar med 2 
dagar vila, för att inte utveckla en ”lat” 
tarm.

De första 2-3 dagarna bör man ta ett ½ 
mått för att kroppen ska vänja sig. Öka 
dosen efterhand.

Pulvret är i en förpackning på 500 g och 
förvaras i kylskåp efter att förpackningen 
öppnats.

K-BioGreen innehåller inga tillsatser 
eller genmodifierade ämnen. Produkten 
är certifierad av OCIA (Organic Crop 
Improvement Association) i USA. Allt är 
organiskt odlat och underställt stränga 
odlings- och hanteringsregler. 

Innehåll

Bland annat bönor, säd, grönsaker, 
havsalger, bifidusbakterier, alfaalfajuice, 
soja, sjögräs.

Innehåller inte mjölk.

K-Bio-Green är en av de produkter som 
ingår i K-Links Hälsokoncept: Rensa, 
Aktivera, Balansera, Försvara.

Din distributör kan ge dig mer 
information om K-Bio-Green och övriga 
produkter som ingår i Hälsokonceptet.

Källa: K-Link Norway AS

1 Produkt som ingår i K-Links hälsokoncept

Oberoende distributör:

www.k-link.com

http://www.k-link.com
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