FOR ACTIVE - iontový nápoj
Nastartujte se! Zvyšte svoji odolnost! Pijte iontový nápoj FOR ACTIVE
- pro ideální øešení pitného režimu
- pro doplnìní minerálù a vitamínù
- pro energizaci a regeneraci organismu
- pro pøípravu až 70 litrù nápoje
FOR ACTIVE ION DRINK je koncentrát urèený pro
pøípravu velice osvìžujícího hypotonického nápoje s obsahem vitaminù,
minerálù a látek podporujících vitalitu a výkonnost organismu. Je ideálním øešením pro
dodržování pitného režimu, protože se jedná o nápoj hypotonický. To znamená, že nápoj FOR ACTIVE
ION DRINK je díky svému vyváženému složení urèen k pokrytí ztrát tìlních tekutin, ke kterým dochází
v prùbìhu celého dne.
Optimální koncentrace použitých složek zabezpeèuje maximální úèinnost tohoto nápoje, aniž by
byl zatìžován organismus i pøi pravidelném èi dlouhodobém užívání. FOR ACTIVE ION DRINK je
revoluèní novinka mezi hypotonickými nápoji, jelikož kombinace iontù Sodíku, Draslíku, Hoøèíku a
Vápníku v ideálním pomìru, Inositolu a extraktu Schisandry pøispívá energizaci, vitalizaci a zvýšení
výkonnosti organismu. Inositol a extrakt Schisandry navíc napomáhá soustøedìní a koncentraci.
FOR ACTIVE ION DRINK také obsahuje Taurin a Glycin, který má Spolu se širokým spektrem
vitaminù snižují pøíznaky únavy po zátìži a urychlují regeneraci organismu.

Balení: 1000ml
Cena: 370,- + 9% DPH/ kus (pøi vìtších odbìrech nad 10ks cena dohodou)
Øedìní
1 : 50 = 20 ml koncentrátu + 1 000 ml vody
1 : 70 = 14,3 ml koncentrátu + 1 000 ml vody
(celková objem 50-70l z 1000ml koncentrátu)
Pøíchutì:
- Broskev, Citron, Lesní plody, Pomeranè, Tøešeò, Jahoda, Ex. Plody, Ledový èaj citrón, Ananas
Obsah úèinných látek na 100 ml výrobku
Inositol 400,0 mg, Taurin 400,0 mg, Schisandra chinensis extrakt 50,0 mg, Glycin 50,0 mg, Vitamin B1
1,6 mg, Vitamin B2 1,6 mg, Vitamin B3 20,7 mg, Vitamin B5 20,7 mg, Vitamin B6 2,3 mg, Vitamin B12
2,3 mg, Kyselina listová 230,0 µg, Vitamin H 230,0 µg, Vitamin E 172,5 µg, Vitamin C 172,5 µg, Sodík
(Na+) 450,0 mg, Draslík (K+) 450,0 mg, Hoøèík (Mg2+) 159,5 mg, Vápník (Ca2+) 159,5 mg
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FOR ENERGY
- revoluèní výrobek (jedineèné složení)
- energizace a vitalizace organizmu
- pro zvýšení fyzického a psychického výkonu
- oddálení pøíznakù únavy
FOR ENERGY DRINK je originální koncentrát urèený pro pøípravu energetického nápoje s obsahem
Kofeinu a dalších úèinných látek pro psychické a fyzické povzbuzení organismu. Pro své úèinky je FOR
ENERGY DRINK vhodný k potlaèení únavy, zlepšení mozkové aktivity, zvýšení koncentrace, aktivaci
energetických rezerv a lepší øešení krizových a stresových situací.
Tyto pozitivní úèinky jsou docíleny použitím ideální kombinace Kofeinu a úèinných látek Taurinu,
Inositolu, Cholinu, Glukuronolaktonu a extraktu Schisandry chinensis, které jsou øazeny mezi tzv.
mozkové nutrienty, tj. látky prospívající mozkové èinnosti. Efekt použitých látek je umocnìn vybranými
vitaminy skupiny B (B2, B3, B5, B6, B12).
Vlastnosti výrobku FOR ENERGY DRINK ocení pøedevším øidièi, studenti, sportovci, osoby vystavené
stresu a všichni, kteøí potøebují v danou chvíli potlaèit pøíznaky únavy a povzbudit organizmus.

Balení: 1000ml
Cena: 477,- + 9% DPH/ kus (pøi vìtších odbìrech nad 10ks cena dohodou)
Øedìní
1 dávka = 20 ml koncentrátu + 230 ml vody

celkový obsah 50 energy drinkù á 250 ml z 1 000 ml koncentrátu
Pøíchutì:
Polar shine, Summer sun, Purple fire
Obsah úèinný látek na 100ml koncentrátu:
Glukuronolakton 3000,0 mg, Vitamin B211,0 mg, Taurin 2500,0 mg, Vitamin B3 87,5 mg, Kofein 400,0
mg, Vitamin B5 22,0 mg, Inosito l312,5 mg, Vitamin B6 22,0 mg, Cholin bitartrát 150,0 mg, Vitamin B12
22,0 mg, Schisandra chinensis extrakt 50,0 mg
PØI VÌTŠÍM ODBÌRU MOŽNOST PLATBY FORMOU NÁHRADNÍHO PLNÌNÍ
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