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Dear Unicity Distributor,

Not long ago, I was where you are today. In the early 1990s,
I began my career as an independent business owner with
distribu�on rights to the original formula of Bios Life.

Bios Life provided me with a business opportunity and lifestyle I only could
have dreamed of previously. Now, as Chairman and CEO of Unicity, my mission
is s�ll to take the health benefits of Bios Life – and now many addi�onal products –
along with the financial rewards of the Unicity Franchise business model to the world.

This Unicity Starter Kit has been developed based on successful business prac�ces
and years of experience. Refer to it as you develop your ac�on plan and as you build
your Unicity Franchise. Leveraging the experience of your Franchise sponsor, the
informa�on contained in this starter kit, and your commitment will result in a Unicity
Franchise you will be proud to own.

Welcome and please accept my sincere best wishes for your success!

Stewart F. Hughes



Size: 60 Sachets / Box

Size: 60 Sachets / Box

Size: 30 Sachets / Box
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Features & Benefits:
• Increases energy.
• Reduces glycemic index of foods you eat.
• Maintains healthy cholesterol levels.
• Balances blood sugar.
• Improves lipid profiles.
• Regulates bowel func�on.
• Listed in the Physicians’ Desk Reference.

Features & Benefits:
• Low sugar nutri�ous energy drink.
• It provides a smooth and sustained energy boost.
• It contains potent an�oxidants which protect the cells from free radicals damage.
• It provides right combina�on of electrolytes to maintain  balance for good health.
• L-theanine in Chi-Oka Matcha can help to increase mental focus, improve memory & 
reduce stress.
• It assists to increase metabolism and thermogenesis.

Bios Life Slim is a revolu�onary fat burning product; providing the first scien�fic 
breakthrough in fat-loss in over 30 years. Containing natural, proprietary ingredients. 
Bios Life Slim helps your body naturally regulate the amount of fat stored. Bios 
Life Slim contains proprietary ingredients that help your body naturally and safely reduce 
the amount of fat it stores. Bios Life Slim™ not only helps your body store less 
fat but also allows exis�ng fat to be burned away-naturally, No starving, no ji�ers, no 
s�mulants.

Bios Life Slim
Fat Loss | Energy | Science

Bios Life E
Smart Energy Drink

Features & Benefits:
• Calcium which contributes to the normal func�on of diges�ve enzymes.
• Niacin,Vitamin C,and B6 which contribute to a normal, energy-yielding metabolism.
• Zinc which contributes to a normal metabolism of fa�y acids.
• Chromium which contributes to the maintenance of normal blood glucose levels.

Bios Life C is a natural supplement that supports 
healthy cholesterol levels in your body.
The key ingredient in Bios Life C is a group of fibers 
that use your body’s natural processes to u�lize 
cholesterol. As food moves through your body’s 
diges�ve tract, your body needs bile acids to break 
down fat. Your liver uses cholesterol that’s already 
in your body to produce those necessary bile acids. 
Fiber forms a gel in the intes�nal tract that traps 
those bile acids and prevents them from being 
reabsorbed and recycled by your body.

Bios Life E is a scien�fically-backed energy drink 
for individuals living a busy lifestyle that need a 
convenient, low calorie way to increase energy
and nutrient levels. The proprietary blend of 
Chi-Oka Matcha Green Tea, B Vitamins, An�oxi-
dants, and other unique ingredients are vital in 
boos�ng general health, thermogenesis,
and mental performance. Bios Life® E will elevate 
energy levels and improve mental focus to keep 
you going strong all day long.

Bios Life C
Advanced Fiber & Nutrient Drink
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Size: 210 G / Canister

Features & Benefits:
• Supports complete bone for�fica�on, around the clock
• Calcium and magnesium helps in regula�ng the heart beat
• Zinc along with other minerals helps in providing strength 
to  immune system
• Helps regula�ng protein synthesis, thyroid hormone func�on 
and insulin ac�on
• Provides adequate amount of calcium, magnesium and zinc 
required for teens, young adults and post-menopausal women.

Calcium-Magnesium Complex provides you with the ideal blend of minerals, plays an 
integral role in suppor�ng bone health and helps in reducing the chance of osteoporosis. 
Calcium and Magnesium play a vital role in regula�ng the heart beat. Along with these
minerals, the presence of Zinc helps in strengthening the immune system and also plays 
a key role in regula�ng the protein synthesis, thyroid hormone func�on and insulin 
ac�on.

Calcium Magnesium Complex
Nourishes Bones & Regula�ng Growth Size: 120 Capsules / Bo�le

Features & Benefits:
• Helps the body eliminate parasites and harmful pathogen with herbs such as Black Walnut, 
Pumpkin seed and Clove.
• Peppermint Oil relaxes muscles of diges�ve tract, helping to relieve intes�nal cramping and 
flactulence.
• Chamomile contains bacteria figh�ng compounds that may speed up the healing from 
infec�ons.
• Perfect for periodic use.

Paraway Plus
Your first step in cleansing process

Paraway Plus is a unique and comprehensive
product designed to help your body eliminate unwanted 
organisms.* It contains a proprietary blend of the finest 
herbal ingredients recognized for their cleansing proper-
�es. Paraway Plus provides the benefits of Black Walnut 
hull, Pumpkin seed, Clove bud, Sage leaf, Garlic bulb,
Gen�an root, Knotweed, Male Fern root, Hyssop leaf, 
Fenugreek seed, Chamomile flower, Black Pepper
fruit, Peppermint leaf, Thyme leaf, Fennel seed, Diatoma-
ceous Earth and Chlorophyll.

Size: 480 G / Canister

Features & Benefits:
• Serves as a source of high quality protein with 18 amino acids, including all 8 essen�al 
amino acids.
• Contains Papaya and Pineapple fruit extract to aid protein diges�on.
• A delicious protein supplement for vegetarians.
• Can be added to food or your favorite recipes without affec�ng the taste and flavor.
• Helps support growth of body �ssue.

Soy Protein
Excellent source of high quality protein

Soy has been used for thousands of years among the 
people of Eastern Asia and is only recently finding popu-
larity among mainstream America where animal products 
have reigned supreme. Soy protein products, like Unici-
ty’s Soy Protein, can be good subs�tutes for animal 
products because, unlike some other beans, soy offers a 
“complete” protein profile.

Size: 30 Sachets / Box

Features & Benefits:
• Helps the body cleanse and slim itself.
• Supports normal intes�nal func�on.
• Good tas�ng.
• Promotes health and vitality.

Nature’s Tea, from Unicity Interna�onal, address-
es this concern with a natural and gentle, yet 
effec�ve product that nourishes the intes�nal,
urinary, and immune systems. When combined 
with proper nutri�on and a conscien�ous exercise 
program, Nature’s Tea gives the body the nutri-
�onal support it needs to cleanse and slim itself 
for improved health.

Proper intes�nal func�on is an important aspect 
of any program designed to help the body 
manage weight.* A naturally versa�le product
that is both delicious and nutri�ous, Nature’s Tea 
is an excellent addi�on to any weight manage-
ment or general nutri�on program.

Nature’s Tea
Gentle Cleansing
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Size: 20 Sachets / Box

Features & Benefits:
• Provides superior protein -to-carbohydrate ra�o to support op�mal weight management.
• Contains a complex protein blend to promote a lean, healthy body.
• Contains Unicity’s Protein Assimila�on Enhancer Blend with AMINOGEN (protein enzyme) 
and Aloe vera to enhance protein absorp�on by more than 40%.
• Provides 23 types of essen�al vitamins and minerals to support overall health.
• Contains Vanilla extract and vitamin B complex to enhance the energy level and thermo-
genic func�on.

Unicity LC (Lean Complete) is a delicious meal replacement, formulated to provide your 
body with high-quality protein, natural fibers, vitamins, and minerals. These quality
ingredients will sustain and fuel your body to help you stay fit, feel energized, and build lean 
muscle. LC infuses your body with high-quality protein—as well as natural fibers, vitamins, 
and minerals.

Lean Complete
Great Tas�ng Healthy Meal Replacement

Size: 92 G / Canister

Features & Benefits:
• Cleanses and nourishes the body
• Supports immune system
• May reduce urinary and fecal odor
• Contains chlorophyll concentrate
• Can be consumed any�me of the day

Chlorophyll is a natural, fat-soluble molecule 
found in plants that gives plant their green color. 
Chlorophyllin, the form of chlorophyll used in 
Unicity Chlorophyll Powder is a water soluble 
version of chlorophyll that contains copper 
instead of magnesium as its central atom. Plants 
use chlorophyll to trap light needed for photosyn-
thesis, the process which creates the energy 
needed to separate water to make sugar and 
oxygen.

Super Chlorophyll
Concentrated, High-Quality Chlorophyll

الحجم : 20 ظرف \ للعلبة

المميزات والفوائد:
 • يمد الجسم بنسبة مرتفعة بداية من البروتين ووصوال إلى الكربوهيدرات والذي بدوره يدعم التحكم الشديد في الوزن.

• يحتوي على مزيج من البروتينات المعقدة والتي تساعد في الحصول على جسم نحيل وصحي.
 • يحتوي على خليط مكسبات البروتينات المتماثلة من يونيسيتي مع أمينوجين (إنزيم البروتين)

 و ألو فيرا لتحسين امتصاص البروتين بنسبة تزيد عن ٪40.
 • يحتوي على خالصة الفانيليا ومركب فيتامين ب لتحسين مستوى الطاقة ووظيفة التعرق.

يعد يونيسيتي ال سي (لين كومبليت) بديل لذيذ للوجبات ، فقد تم تصميمه ليوفر لجسمك
 البروتين عالي الجودة ، وأأللياف الطبيعية ، والفيتامينات ، والمعادن. هذه المكونات عالية الجودة ستدعم

جسمك وتساعدك على الحفاظ على لياقتك ، والشعور بالنشاط، وبناء العضالت الخالية من الدهون.
  يزود ال سي جسمك بالبروتين عالي الجودة - باإلضافة إلى األلياف الطبيعية والفيتامينات والمعادن.

لين كومبليت
بديل وجبة صحي ولذيذ

الحجم : 92 جرام \ للعلبة  

المميزات والفوائد:
• يطهر ويغذي الجسم.

• يدعم نظام المناعة.
• قد يقلل من رائحة البول والبراز.
• يحتوي على مركز الكلوروفيللين.

• يمكن تناوله في أي وقت من اليوم.

الكلوروفيل هو جزيء طبيعي قابل للذوبان في الدهون والذي يوجد

 في النباتات وهو ما يعطي النبات لونه األخضر. الكلوروفيللين ، 

وهو شكل الكلوروفيل المستخدم في بودرة الكلوروفيل من 

 يونيسيتي يعد شكل من منتج الكلوروفيل القابل للذوبان في الماء 

والذي يحتوي على النحاس بدال من المغنيسيوم كذرة مركزية لها. 

 تستخدم النباتات الكلوروفيل الحتجاز الضوء الالزم لعملية التمثيل 

الضوئي ، وهي العملية التي تخلق الطاقة الالزمة لفصل المياه 

والتي تعمل على إنتاج السكر واألكسجين.

سوبر كلوروفيل
كلوروفيل مركز وعالي الجودة
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الحجم : 210 جرام \ للعلبة

المميزات والفوائد:
• يدعم الحفاظ الكامل على العظام ، طوال الوقت

• يوفر مزيجا من المعادن المثالية لدعم صحة العظام

• يقلل من فرص اإلصابة بهشاشة العظام

• يساعد الكالسيوم والمغنيسيوم في تنظيم ضربات القلب

• يساعد الزنك مع المعادن األخرى في تقوية جهاز المناعة

• يساعد على تنظيم إنتاج البروتين ، وظيفة هرمون الغدة الدرقية وعمل األنسولين

• يوفر كمية كافية من الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك الالزمة للمراهقين والشباب

 والنساء بعد سن اليأس.

يوفر لك مركب الكالسيوم والمغنيسيوم مزيجًا مثاليًا من المعادن ، ويلعب دورً ا أساسيًا في دعم صحة العظام ويساعد 
في تقليل فرصة اإلصابة بهشاشة العظام. يلعب الكالسيوم والمغنيسيوم دوراً حيوياً في تنظيم ضربات القلب. 

فباإلضافة إلى هذه المعادن ، فإن وجود الزنك يساعد في تقوية جهاز المناعة وأيضا يلعب دورا رئيسيا في تنظيم عملية 
 إنتاج البروتين ، وتنظيم وظيفة هرمون الغدة الدرقية و عمل األنسولين.

مركب الكالسيوم والمغنيسيوم
يغذي العظام وينظم النمو

الحجم : 120 كبسولة \ للزجاجة

المميزات والفوائد:
• يساعد الجسم على القضاء على الطفيليات الضارة والتي تسبب األمراض عن طريق األعشاب مثل الجوز األسود وبذور 

القرع والقرنفل.

• يساعد زيت النعناع على إرخاء عضالت الجهاز الهضمي ، مما يساعد على تقليل التقلصات داخل األمعاء ويقلل من اإلنتفاخ.

• يحتوي البابونج على مركبات تقاتل البكتيريا والتي قد تسرع في الشفاء من العدوى.

• مثالي لالستخدام الدائم.

باراواي بلس
الخطوة األولى نحو جسم نظيف

باراواي بلس هو منتج فريد وشامل مصمم لمساعدة الجسم على التخلص 
من الكائنات الحية غير المرغوب فيها. *

أنه يحتوي على مزيج خاص من أجود المكونات العشبية المعترف بها والتي 
تتميز بقدرتها على تطهيرالجسم من السموم. يمد باراواي بلس الجسم 

بفوائد قشور الجوز األسود ، بذور اليقطين، ، برعم القرنفل ، أوراق المريمية، 
بصيلة الثوم، بذورالجنطيان، البطباط، بذور ذكر الخنشار، أوراق  الزوفا، 

بذور الحلبة، زهرة البابونج ، فاكهة الفلفل األسود ، أوراق النعناع ، أوراق 
الزعتر ، بذور الشمر ، التراب الدياتومي والكلوروفيل.

الحجم : 480 جرام \ للعلبة

المميزات والفوائد:
• يمثل مصدر عالي الجودة للبروتين الذيي يحتوي على 18 حمض أميني ، والتي تشمل جميع األحماض األمينية األساسية الثمانية.

• يحتوي على مستخلص فاكهة البابايا واألناناس الذان يساعدان على هضم البروتين.
• يعتبر مكمل غذائي من البروتين لذيذ المذاق لألشخاص النباتيين.

• يمكن إضافته إلى الطعام أو إلى وصفاتك المفضلة دون أن يؤثر على المذاق والنكهة.
• يساعد على دعم نمو أنسجة الجسم.

بروتين الصويا
مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة

لقد تم استخدام بروتين الصويا منذ آالف السنين بين شعوب شرق آسيا وقد 

حصل مؤخرًا على شعبية ضمن اإلتجاه السائد في الواليات المتحدة األمريكية 

والذي سيطر فيه اإلهتمام بالمنتجات الحيوانية بشكل كبير.

يمكن أن تكون منتجات بروتين الصويا ، مثل بروتين فول الصويا من شركة 

يونيسيتي، بديالً جيدًا للمنتجات الحيوانية ، فإن فول الصويا ،على عكس أنواع 

الحبوب األخرى، يقدم صورة "كاملة" للبروتين في الدم. الحجم : 30 كيس \ للعلبة

المميزات والفوائد:
• يساعد الجسم على تطهير وتنحيف نفسه.

• يدعم الوظيفة الطبيعية لألمعاء.
• يتميز بمذاق رائع.

• يعزز صحة وحيوية الجسم.

يهتم ناتشورز تي  من شركة يونيسيتي انترناشونال بعمل منتج 
طبيعي ولطيف وفعال ، يغذي الجهاز المعوي والبولي والمناعي. 

 فعند تناوله جنبا إلى جنب مع اتباع التغذية السليمة وبرنامج 
 ممارسة الرياضة، فإن ناتشورز تي يمد الجسم بالدعم الغذائي الذي 

يحتاجه لمساعدته على تطهير وتنحيف نفسه من أجل تحسين 
حالته الصحية.

إن تحقيق عمل األمعاء بشكل مناسب يعد جانب هام ألي برنامج 
مصمم لمساعدة الجسم على إدارة الوزن. * فيعتبر ناتشورز تي،  

هذا المنتج الطبيعي متعدد االستعماالت ذو المذاق اللذيذ 
والمغذي معا ، إضافة ممتازة ألي برنامج يهدف إلى إدارة الوزن 

أو يخص عملية التغذية بشكل عام.

الشاي الطبيعي (ناتشورز تي)
تنظيف لطيف
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الحجم : 60 كيس | للعلبة

المميزات والفوائد:
• يعمل على زيادة الطاقة.

• يقلل من نسبة السكر في الدم الناتجة من تناول األطعمة.

• يحافظ على المستويات الصحية للكولسترول.

• يعمل على موازنة السكر في الدم.

• يحسن من صورة نسبة الدهون.

• ينظم وظيفة األمعاء.

PDR قد تم ادراجه في مرجع األطباء األمريكي •

بيوس اليف سليم هو منتج ثوري لحرق الدهون والذي يمثل أول انطالقة علمية في التخلص من الدهون منذ أكثر من 30
 عامًا. فهويحتوي على مكونات طبيعية وخاصة. إن بيوس اليف سليم يساعد الجسم على التحكم في كمية الدهون 

المخزنة بشكل طبيعي. يحتوي بيوس اليف سليم على مكونات خاصة تساعد جسمك على تقليل كمية الدهون التي 
يقوم بتخزينها بشكل طبيعي وآمن.

فال يقوم بيوس اليف سليم بمساعدة الجسم على تخزين كميات أقل من الدهون فحسب ، بل ويسمح أيضًا بحرق الدهون 
الموجودة بشكل طبيعي ، ويمنع اإلحساس الشديد بالجوع ، فإنه اليحتوي على مسسببات التوتر أو النشاط الزائد.

بيوس اليف سليم
تخسيس  |  طاقة  |  علم

الحجم : 30 كيس | للعلبة

المميزات والفوائد:
• مشروب طاقة مغذي منخفض السكريات.

• يعمل على دفع مستويات للطاقة على نحو سلس ومستدام. 

• يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الخاليا من أضرار الجذور التالفة. 

• يوفر مزيجاً مناسبا من الالليكرواليتس لتحقيق التوازن وللتمتع بصحة جيدة.

• إن ثيانين L الموجود في شي أوكا ماتشا يمكنه أن يساعد على زيادة التركيز الذهني ، وتحسين الذاكرة وتقليل التوتر. 

• يساعد على زيادة التمثيل الغذائي وتوليد الحرارة. 

بيوس اليف إي 
شراب الطاقة المميز

بيوس اليف إي هو مشروب الطاقة المدعوم علمياً والذي يناسب ألشخاص 
 ممن يتسم نمط حياتهم باإلزدحام ويحتاجون إلى التمتع بنظام مريح منخفض 

السعرات الحرارية لزيادة مستويات الطاقة والغذاء. إن المزيج الخاص من شاي 
تشيو أوكا ماتشا األخضر ، وفيتامين ب ، ومضادات األكسدة ، باإلضافة إلى 

المكونات الفريدة األخرى تعتبر أساسية في تعزيز الصحة العامة ، واألداء
الذهني ، وتوليد الطاقة. سوف يعمل بيوس اليف إي على رفع مستويات

  الطاقة وتحسين التركيز الذهني مما يعمل على الحفاظ على قوتك طوال اليوم.

الحجم : 60 كيس | للعلبة

المميزات والفوائد:
• الكالسيوم الذي يساهم في الوظيفة الطبيعية لإلنزيمات المسؤولة عن الهضم

• النياسين ، وفيتامين ج ، و ب 6 والتي تسهم في التمثيل الغذائي الطبيعي الخاضع للطاقة 

• الزنك وفيتامين أ ، وب 6 ، ب 12 ، و سي والذين يساهمون جميعا في الوظيفة الطبيعية للجهاز المناعي 

• الزنك الذي يساهم في التمثيل الغذائي الطبيعي لألحماض الدهنية

بيوس اليف سي هو مكمل طبيعي يدعم المستويات الصحية 

للكولسترول في جسمك.

يعد المكون الرئيسي في بيوس اليف سي هو مجموعة من األلياف 

التي تستخدم العمليات الطبيعية التي تحدث في الجسم لالستفادة 

من الكوليسترول. أثناء انتقال الطعام عبر الجهاز الهضمي في 

الجسم ، فإن جسمك يحتاج إلى األحماض الموجودة في المرارة 

لكسر الدهون. ويستخدم الكبد الكوليسترول الموجود بالفعل 

في الجسم إلنتاج األحماض الصفراوية الضرورية. وتعمل األلياف 

على تكوين مادة هالمية في األمعاء والتي تحبس تلك األحماض

 الصفراوية وتمنع إعادة امتصاصها وإعادة تدويرها بواسطة جسمك. 

ومن ثم يضطر جسمك الستخدام المزيد من الكولسترول إلنتاج 

األحماض الصفراوية.

بيوس اليف سي
شراب مغذى ومطور من األلياف الغذائية
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عزيزي موزع يونيسيتي.

منذ وقت ليس ببعيد، كنت حيث أنت اآلن. في أوائل التسعينات، بدأت مسيرتي كمالك أعمال
 مستقل يملك حقوق توزيع التركيبة األصلية لبايوس اليف.

لقد زودتني بايوس اليف بفرصة تجارية وأسلوب حياة كنت أحلم بهما قبل ذلك. واآلن، كرئيس
مجلس إدارة ومدير تنفيذي ليونيسيتي، فمازالت مهمتي الحصول على المزايا الصحية لبايوس

 اليف – باإلضافة إلى العديد من المنتجات الجديدة – إلى جانب المكافات المالية لحق
 االمتياز التجاري لنموذج أعمال يونيسيتي في العالم.

  

لقد تم تطوير مجموعة العمل المرفقة بناء على ممارسات األعمال الناجحة وسنوات من الخبرة الطويلة. 
ارجع إليها دائما أثناء تطويرك لخطة التنفيذ وبناء امتياز يونيسيتي الخاص بك. ان استفادتك من

 خبرة راعي حق االمتياز والمعلومات التى تحتويها تلك المجموعة وكذلك التزامك بالعمل، 
سينتج عنها امتياز يونيسيتي تفخر بامتالكه.

مرحبا بك وتقبل أصدق أمنياتي بنجاحك!

ستيوارت إف. هيوز
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  بيوس اليف سليم06

بيوس اليف سي

بيوس اليف إي 

مركب الكالسيوم والمغنيسيوم

 الشاي الطبيعي (ناتشورز تي)

باراواي بلس

بروتين الصويا

لين كومبليت

سوبر كلوروفيل

رسالة ستيوارت هيوز05
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المحتويات
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كتالوج
 المنتجات

اشعر
انظر

عِش حياتك
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