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 ENERGY GO STIX™ BERRY

4Life Transfer Factor™
 Formula4

(1) Guarana (Paullinia cupana) 
(2) Yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil)
(3) Zielona herbata (Camellia sinensis) 
(4) Preparat sporządzony z siary (mleko) iżółtka jaja

Niskokaloryczny • Niegazowany • Przyjemny smak
Łatwość przygotowania • Poręczne opakowanie, łatwe do rozdzielenia



Ostrzeżenia: WYSOKA ZAWARTOŚĆ KOFEINY (105 mg w saszetce). PRODUKT NIEZALECANY DZIECIOM 
ANI KOBIETOM W CIĄŻY. Suplementy diety nie powinny być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej i 
zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. 
Nie podawać dzieciom. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Aby móc prawidłowo funkcjonować, musisz być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

Dzięki Energy Go Stix będziesz mieć mnóstwo energii nawet na najbardziej napięte i 
wymagające dni!

Potrzebujesz do tego odpowiedniej ilości energii, dlatego Twój organizm musi skutecznie 
metabolizować „energodajne” makroskładniki odżywcze, 
czyli węglowodany, tłuszcze i białka.

Czujność i koncentracja są niezbędne podczas wymagających treningów i zawodów, a 
ponadto są kluczem do efektywnego wykorzystywania umiejętności organizacyjnych, 
podejmowania decyzji czy rozwiązywania problemów w pracy i na studiach.

Składniki napoju energetycznego Energy Go Stix Berry dodadzą Ci energii – zarówno 
fizycznej,  jak i psychicznej.

Kofeina poprawia koncentrację i zwiększa  czujność .

Zawiera aminokwasy: taurynę, L-argininę i L-glutaminę oraz 25 mg 4Life
Transfer Factor™ w jednej dziennej porcji (pół saszetki Energy Go Stix Berry).

Izomaltuloza, regulator kwasowośći (kwas cytrynowy), L-glutamina, tauryna, aromat 
malinowy, aromat waniliowy, zielona herbata (Camellia sinensis L. Kuntze) liść, 
L-arginina, aromat truskawkowy, yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil) wyciąg z 
liści, aromat żurawinowy, środek przeciwzbrylający (dwutlenek krzemu), barwnik (burak 
czerwony), słodzik (sukraloza), guarana (Paullinia cupana Kunth.) wyciąg z nasion, 
barwnik (beta karoten), 4Life Transfer Factor™ Formula (wyprodukowana z siary krowiej 
(mleka) i żółtka jaja), oraz środek wzmacniający smak (octan sodu). 
 

Izomaltuloza 
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Zielona herbata
   Kofeina 
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Yerba mate
   Kofeina 
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Żółtko jaja

Kalorie:
Białko:
Całkowita zawartość węglowodanów:
    W tym cukier: 
Całkowita zawartość tłuszczu:

660 mg 
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10 kcal 
0 g

1,55 g
0,08 g

0 g

Ilość w dziennej porcji (1/2 saszetki)

Ilość w dziennej porcji (1/2 saszetki) % RWS*

RWS: referencyjna wartość spożycia

Wymieszać pół (1/2) saszetki z 240 ml (8 oz) 
wody. Nie przekraczać zalecanej dziennej 
dawki spożycia. Preparat możesz przyjmować, 
kiedy potrzebujesz dodatkowej energii lub 
przed treningiem. Unikaj przyjmowania go do 
6 godzin przed porą, o której zwykle kładziesz 
się spać.

Porcja: 2,5 g (1/2 saszetki) 
Liczba porcji w opakowaniu: 60

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im. 
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy.
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MASA NETTO

SASZETEK

STOSOWANIE:

INFORMACJE O WARTOŚCIACH 
ODŻYWCZYCH:

SKŁADNIKI:

KONCENTRACJA I CZUJNOŚĆ

ENERGY GO STIX™ BERRY
• Chcesz mieć więcej energii podczas treningu?
• Chcesz biegać szybciej?
• Potrzebujesz dodatkowej energii do konkretnych zadań (praca, zebrania, 
  podróże, egzaminy itp.)?

 Co oferuje ENERGY GO STIX BERRY


