
BBAERA 

 Doplněk stravy s přírodními extrakty 

Pro maximální podporu metabolismu!* 

…protože základ je ve Vašich střevech ! ** 

BBAERA je doslova nabitá ak4vními látkami. Obsahuje velmi pestré spektrum extraktů z bylin a 
z ovoce. Vše je nevržené tak, aby se jednotlivé složky synergicky doplňovaly, aby jedna podporovala 
druhou. Cíl je maximum účinku. 

**Aloe vera podporuje detoxikaci organismu, je to významný an4oxidant. Podporuje vylučování a 
pročištění těla. **Zelený čaj do BBAERY přidáván kvůli svému účinku na metabolismus. Podporuje 
střevní mikrobiom a fyziologickou hladinu krevního cukru ( glukózy). Stejně tak i zinek podporuje 
„normální“, zdravý metabolismus sacharidů. *Riboflavin a thiamin podporuje fyziologický energe4cký 
metabolismus. 

Všechny složky BBAERY spolu skvěle „ladí“ pro dosažení svého cíle- \m je podpora metabolismu 
cukrů a vylučování.* ** 

Dávkování: užívejte 2 tablety současně, a to jednou denně. Pozor, BBAERU užívejte vždy po jídle! 
Souvisí to s obsahem ak4vních látek – některé mohou dráždit prázdný žaludek. Zapijte libovolnou 
nealkoholickou teku4nou (200-400 ml). 

Obsah ak4vních látek v denní dávce (2 tablety) 

Účinná látka Obsah ak4vních 
látek v dávce (2 
tablety) 

Rela4vní 
výživová 
hodnota v %

Extrakt z listů Aloe 
vera 

544 mg -

Extrakt ze zeleného 
čaje 

464 mg -

Vitamin C 33,6 mg 41

Zahuštěná šťáva 
z granátového 

jablka

16 mg -

L- karni4n 16 mg -

Zinek 3,5 mg 35

Thiamin ( vitamin 
B1)

0,512 mg 46,5

Riboflavin 0,480 mg 34,3

Kyselina listová 176 µg 88



*RVH: rela4vní výživová hodnota 

Složení:  extrakt z Aloe, extrakt ze zeleného čaje, kyselina askorbová, selen, oxid zinečnatý, thymin 
hydrochlorid, riboflavin, kyselina listová, mikrokrystalická celulóza, maltodextrin a 
karboxymethylcelulóza ( plnidla), stearát hořečnatý (pro4spékavá látka), zahuštěná šťáva 
z granátových jablíček, L-karni4n tartrát, oxid křemičitý ( pro4spékavá látka). 

Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Pokud užíváte jiná léčiva, poraďte se se svým s lékárníkem. 
Přípravek není určen pro těhotné a kojící, pro dě4 do 15-4 let. Není náhrada pestré stravy! 

Skladování: do 25 °C, bez přístupu slunečního záření. Uchovávejte mimo dosah dě\! 

Hmotnost:  48 g 

Datum minimální trvanlivos4: 

Číslo šarže: 

byFEMME s.r.o, Wolkerova 623, 692 01 Mikulov 

Selen izolován 
biotechnologicky- z 

kvasnic

20,8 µg 38


