
Osvěžující nápoj Energy Prevail Valentus

LAHODNÝ NÁPOJ PRO STUDENTY, SPORTOVCE, ŘIDIČE..
ZKRÁTKA PRO LIDI, KTEŘÍ SE POTŘEBUJÍ MAXIMÁLNĚ SOUSTŘEDIT!

Ve většině energetických nápojích je hodně cukru a umělých látek, proč si tedy nedopřát
čistě přírodní produkt s chutí třešně a borůvky?

- Z přírodních surovin
- Dávka energie
- Zlepšuje soustředění
- Zvyšuje produkci inzulínu
- Hojivé účinky
- Protizánětlivé účinky
- Podporuje činnost střev
- Zlepšuje náladu
- Dlouhodobý účinek a energie

V zájmu našeho zdraví bychom měli pít přírodní energetické nápoje. Prevail Energy je
doprovodný nápoj k našim dietním programům na hubnutí přirozené hmotnosti. Nutriční
průlom pro vaše buňky. Buněčná podpora a výživa. Zvyšuje vstřebatelnost doplňků. Pomáhá
efektivnějšímu vstřebávání živin v těle. Rychlé a snadné použití.

Návod:
Rozmíchejte obsah sáčku v 300-500 ml vody.
Pro maximální energii můžete smíchat 2 sáčky s uvedeným množstvím vody a vypijte.
Dodržujte pitný režim!
Balení obsahuje 24 jednotlivě balených porcí!

Složení:

Bio třtinový cukr, inulinová vláknina,
kyselina citronová, citronan draselný,
přírodní třešňový prášek, přírodní
borůvkový prášek, stevia (list), přírodní
aroma, přírodní kofein z kávových zrn,
prášek ze semínek guarana, prášek z
plodů maqui, zelený prášek ze zeleného
čaje, prášek z gotu kola, prášek z kořene
maca, prášek z rhodiola rosea, prášek
z ženšenu sibiřského, přírodní barvivo.

Inulinová vláknina
Podporuje činnost střeva, pomáhá snížit hmotnost tím, že nahrazuje stravitelné tuky
a polysacharidy v potravinách. Působí jako probiotikum.



Gotu Kola
Po tisíce let v Indii, Číně a Indonésii se tato rostlina používala pro léčení ran
a onemocnění. Pro všechny své účinky je také známá jako "fontána života".

Bobule Maqui
Tyto lahodné a krásné bobule se primárně používají domorodci v Jižní Americe jako
jeden z léků při bolestech hlavy, zhoršeném vidění nebo bolestech v krku. Patří
k jedněm z nejsilnějších antioxidantů, absorbuje velké množství volných radikálů,
zejména z průmyslově zpracovaných potravin, a pomáhá žít přirozenější a zdravější
život. Pomáhá zvýšit schopnost těla produkovat inzulín, udržet správné Ph v těle a má
protizánětlivé účinky. Je prokázáno, že bobule Maqui mají nejvyšší koncentraci
antioxidantů, patří mezi tzv. Super food.

Guarana
Přírodní složka, která se mnoho let používá jako přírodní kognitivní stimulant. Udrží vás
na nohou celý den, protože energii uvolňuje postupně.


