
Maisto papildas su kofeinu
ir augaliniais ekstraktais, skirtas pagerinti

koncentraciją ir budrumą

ENERGY GO STIX™ BERRY

Nuovargis2Protinis 
pajėgumas 1

Riebalų 
apykaita 1,2

Koncentracija 
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4Life Transfer Factor™
 Formula“4

Mažai kalorijų • Negazuota • Malonus skonis
Lengva paruošti • Lengva nešioti ir dalytis

(1) Paulinijos (Paullinia cupana) 
(2) Paragvajiniai bugieniai (Ilex paraguariensis A. St.-Hil)
(3) Žalioji arbata (Camellia sinensis) 
(4) Pagaminta iš krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių

KONCENTRACIJA BEI BUDRUMAS



• Mankštinantis praverstų daugiau energijos?
• Norėtumėte pagerinti bėgimo tempą?
• Norėtumėte daugiau energijos, padedančios 
  atliekant tam tikras pareigas  (pvz., susitikimuose 
  darbo reikalais, keliaujant ar laikant egzaminus)?

Ką suteikia ENERGY GO STIX BERRY

Su „Energy Go Stix“ turėsite gausybę energijos, padėsiančios 
įveikti net intensyviausių ir sudėtingiausių dienų iššūkius!

Tam, kad jūsų rezultatai būtų puikūs, puiki turi būti ir jūsų kūno 
bei proto būklė.

Be to, kad gautume pakankamai energijos, mūsų organizmas 
turi žinoti, kaip metabolizuoti maisto medžiagas, kurios šią 
energiją mums suteikia. Konkrečiai, maisto makroelementus, 
tokius kaip angliavandeniai, riebalai ir baltymai.

„Energy Go Stix Berry“ – energinis gėrimas, kurio sudedamosios 
dalys padeda gauti daugiau fizinės ir protinės energijos.

Kofeinas padeda pagerinti koncentraciją ir padidinti budrumą.

Sudėtyje yra aminorūgščių: taurino, L-arginino, L-gliutamino, 
taip pat – 25 mg „4Life Transfer Factor™“ kiekvienoje dozėje 
(pusėje pakelio „Energy Go Stix Berry“).

Kad efektyviai panaudotume savo organizacijos potencialą, 
priimtume sėkmingus sprendimus ir veiksmingai dorotumės 
su problemomis – ir dirbdami, ir studijuodami, ir sportuodami
– mums ypač reikalingas budrumas ir koncentracija.



GRYNASIS SVORIS

PUSĘ (1/2) PAKELIO SUMAIŠYTI SU 240 ML
VANDENS. NEVIRŠYKITE REKOMENDUOJAMOS PAROS
DOZĖS. VARTOTI GALITE TADA, KAI REIKIA DAUGIAU
ENERGIJOS, ARBA PRIEŠ MANKŠTINDAMIESI. 
STENKITĖS NEVARTOTI IKI ĮPRASTINIO MIEGO LAIKO 
LIKUS MAŽIAU NEI 6 VALANDOMS.

15030x5 gg
GRYNASIS SVORISPAKELIŲ

Izomaltuliozė, rūgštingumo reguliatorius (citrinų rūgštis), 
l-gliutaminas, taurinas, aviečių aromatinė medžiaga, 
vanilės aromatinė medžiaga, kininių arbatmedžių (Camellia 
sinensis L. Kuntze) lapai, l-argininas, žemuogių aromatinė 
medžiaga, paragvajinių bugienių (Ilex paraguariensis A. 
St.-Hil) lapų ekstraktas, spanguolių aromatinė medžiaga, 
lipnumą reguliuojanti medžiaga (silicio dioksidas), dažiklis 
(raudonieji burokėliai), saldiklis (sukraliozė),  paulinijų 
(Paullinia cupana Kunth., Bonpl. et Kunth) sėklų ekstraktas, 
dažiklis (beta karotinas), junginys „4Life Transfer Factor™ 
Formula“ (pagamintas iš krekenų (pieno) ir kiaušinių 
trynių),  aromato stipriklis (natrio acetatas).

SUDĖTIS:



Izomaltuliozė 
Taurinas
L-gliutaminas
Žalioji arbata
   Kofeinas 
L-argininas
Paragvajiniai bugieniai
   Kofeinas 
Paulinijos
   Kofeinas 
Krekenos
Kiaušinių tryniai

Kalorijos:
Baltymas:
Iš viso angliavandenių:
    Iš kurių cukrų: 
Iš viso riebalų:

660 mg 
250 mg
250 mg
150 mg

15 mg
100 mg

75 mg
22,5 mg

30 mg
15 mg 

17,5 mg
7,5 mg

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10 kcal 
0 g

1,55 g
0,08 g

0 g

Vienoje paros dozėje (1/2 pakelio) yra

Vienoje paros dozėje (1/2 pakelio) 
yra % RMV*

RMV: referencinė maistinė vertė

Porcijos kiekis: 2,5 g (1/2 pakelio) 
Porcijų kiekis pakuotėje: 60

MITYBINĖ INFORMACIJA:

Produkto 
profilis

paruoštas 
spausdinti

Produktų 
katalogas

Pirkite 
dabar

Įspėjimai. DIDELIS KOFEINO KIEKIS (105 mg / pakelis). NEREKOMENDUOJAMA 
VAIKAMS ARBA NĖŠČIOMS MOTERIMS. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip 
maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. 
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Neleiskite vartoti vaikams. 
Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

https://4lifetools.eu/media/PPS_Berry_LT.pdf
http://4lifetools.eu/media/4Life-Resoursai-LT-Product-Catalog-Lithuanian.pdf
https://lithuania.4life.com/corp/product/energy-go-stixt-berry/2297


Gaukite mūsų naujienas:

„4Life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jų apsaugoti.
Maistingumo deklaracijos patvirtintos naudoti Europoje. 
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