
Saba Empower ™ is een instantkoffie verrijkt met 
MCT uit kokosnootolie en zonnebloemlecithine, 
Ltheanine, PEA, Alfa GPC, Caralluma fimbriata extract, 
L-Glutathion én chroom dat helpt om het bloedsuikers 
gehalte normaal te houden. Daarnaast bevat de 
instant koffie het gepatenteerde LeanGard®, een 
speciaal extractmengsel gemaakt van Coleus forskohlii 
en Garcinia cambogia, met actieve ingrediënten 
zoals HCA en forskolin die kunnen helpen de 
vetopslag te verminderen en het vetmetabolisme te 
bevorderen. Saba Empower™ is dan ook ideaal om 
een gezonde levensstijl voor gewichtsvermindering te 
ondersteunen.† 

INGREDIENTEN: instantkoffie (Coffee arabica), 
Theobroma cacaopoeder, natuurlijke aroma’s 
(koffie, espresso), acacia gom, extract mix van 
(Coleus forskohlii, Garcinia cambogia, Piper nigrum), 
Zonnebloemlecithine, L-Theanine, kokosnootolie 
poeder, Cafeïne, Beta-fenylethylamine HCL (PEA), 
L-Glutathion, Alpha GPC 50%, Caralluma fimbriata 
(volledige plant) extract, chromium polynicotinaat.

AANBEVOLEN DAGELIJKSE PORTIE: Eén (1) sachet 
in een kop (heet) water (250 ml) oplossen. U kunt 
meer of minder water toevoegen om de sterkte van de 
koffie naar uw wens te maken. Aanbevolen dagelijkse 
dosering niet overschrijden.

ALGEMENE INFORMATIE: Voedingssupplementen 
zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding en 
gezonde levensstijl. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 

VOORZORGSMAATREGELEN: Raadpleeg voor 
gebruik uw arts in geval van twijfel, ziekte of 
medicijngebruik. Niet gebruiken als de verpakking 
voor verkoop is geopend.

Dutch

†Individuele resultaten kunnen en zullen variëren. Deze 
beschrijvingen zijn niet bedoeld om te claimen dat deze 
producten kunnen worden gebruikt voor de diagnose, 
behandeling, genezing, verlichtng of voorkoming van 
ziekten. Declaims zijn niet klinisch bewezen of geëvalueerd 
door de FDA of andere regelgevings- of overheidsinstantes.

Waarschuwing: Niet gebruiken als u zwanger bent of bij een 
medische aandoening. Buiten het bereik van kinderen.
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