TROPICAL

AKTYWNY STYL ŻYCIA

Suplement diety zawierający kofeinę i ekstrakty
roślinne, które pomagają zwiększyć koncentrację,
czujność oraz sprawność fizyczną i umysłową.
Potrzebujesz dodatkowej dawki energii w określonych sytuacjach (np.
podczas spotkań w pracy, podróży lub egzaminów)?
•
Czy chcesz zachować lepszą równowagę fizyczną i psychiczną na
początku dnia?
•
Suplement Energy Go Stix zapewni Ci energię nawet podczas
najbardziej intensywnych dni!

Aby móc prawidłowo funkcjonować, musisz być w dobrej kondycji fizycznej i
psychicznej.
Nasz organizm musi być w stanie prawidłowo metabolizować składniki
odżywcze, które dostarczają energii (makroskładniki: węglowodany, tłuszcze i
białka).
Poziom czujności i koncentracji ma kluczowe znaczenie dla dobrej organizacji
zadań, podejmowania trafnych decyzji oraz rozwiązywania problemów w pracy
lub w szkole.

15 saszetek x 5 g – masa netto 75 g

Składniki napoju Energy Go Stix Tropical zwiększą Twoją energię fizyczną i
psychiczną.
Jakie korzyści zapewnia
przyjmowanie
suplementu Energy Go Stix Tropical?
Witamina A wspomaga prawidłowy
metabolizm żelaza* i umożliwia
normalne funkcjonowanie układu
odpornościowego.
Chrom przyczynia się do utrzymania
prawidłowego poziomu glukozy we
krwi** oraz wspomaga prawidłowy
metabolizm makroskładników
odżywczych.

Mózg

Ciało

Stres1;2;4
Koncentracja2;5;6;7
Sprawność umysłowa1;2;3;4
Aktywność poznawcza4;5
Możliwości adaptogenne1;4
Czujność2;5;6;7
Zmęczenie psychiczne5

Regeneracja organizmu1
Zmęczenie i wyczerpanie
fizyczne1;5;6
Metabolizm tłuszczów2;6
Metabolizm glukozy **5
Wydolność fizyczna3
Witalność3;5
Wytrzymałość3;4;5

Kofeina poprawia koncentrację i zwiększa
czujność.

1

2

Eleuterokok
kolczasty

(Eleutherococcus senticosus)

Guarana

(Paullinia cupana)

3

Pieprzyca
peruwiańska

4

Różeniec górski
(Rhodiola rosea)

(Lepidium meyenii)

5

Żeń-szeń
właściwy

(Panax ginseng)

6

Yerba mate

(Ilex paraguariensis
A. St.-Hil)

7

Zielona herbata
(Camellia sinensis)

Żelazo to jeden z minerałów przyczyniających się do prawidłowego metabolizmu energii.
** Glukoza to ważne źródło energii dla większości komórek ciała, w tym mózgu.

Ostrzeżenie: jeśli leczysz się na cukrzycę, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. ZAWIERA KOFEINĘ (85 mg/SASZETKĘ). PRODUKT NIEZALECANY
DZIECIOM ANI KOBIETOM W CIĄŻY. Suplementy diety nie powinny być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety ani zdrowego stylu
życia. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Nie podawać dzieciom. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im.
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 120221_EU_PL

TROPICAL

SKŁADNIKI: Maltodekstryna, tauryna, ekstrakt z liści zielonej herbaty
(Camellia sinensis), L-arginina, L-glutamina, regulator kwasowości (kwas
jabłkowy), naturalny aromat mango, ekstrakt z liści yerba mate (Ilex
paraguariensis), kreatyna, naturalny aromat typu marakuja, betakaroten,
substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), regulator kwasowości
(kwas cytrynowy), naturalny aromat marakui, alfaketoglutaran L-ornityny,
L-karnityna, ekstrakt z korzenia eleuterokoka kolczastego (Eleutherococcus
senticosus), ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana), ekstrakt z korzenia
pieprzycy peruwiańskiej (Lepidium meyenii), 4Life Transfer Factor™ (uzyskany
z siary bydlęcej [mleka] i żółtka jaja), substancja słodząca (sukraloza),
ekstrakt z wiśni, naturalny aromat ananasowy, ekstrakt z korzenia różeńca
górskiego (Rhodiola rosea), ekstrakt z korzenia żeń-szenia pięciolistnego
(Panax quinquefolium), ekstrakt z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax
ginseng), substancja słodząca (acesulfam K), azotan chromu.
Zawiera aminokwasy (taurynę, L-argininę, L-glutaminę, L-karnitynę i
kreatynę) oraz 50 mg preparatu 4Life Transfer Factor™ w saszetce.
INSTRUKCJA: Wymieszać zawartość jednej saszetki w 240 ml wody raz
dziennie.
Suplement można przyjmować przed rozpoczęciem treningu lub wtedy,
gdy potrzebny jest dodatkowy zastrzyk energii. Należy powstrzymać się od
przyjmowania suplementu w ciągu 6 godzin
poprzedzających porę na sen.
Niskokaloryczny • Niegazowany • Przyjemny smak •
Łatwe przygotowywanie • Poręczne opakowanie, łatwe do
rozdzielenia

AKTYWNY STYL ŻYCIA

Informacje o wartościach odżywczych

Dzienna porcja: Jedna (1) saszetka
Liczba dziennych porcji w saszetce: 15
Ilość w dziennej porcji
Kalorie
Całkowita zawartość
węglowodanów

Witamina A
Chrom
Tauryna
Zielona herbata
Kofeina
L-arginina
L-glutamina
Yerba mate
Kofeina
Kreatyna
Alfaketoglutaran
L-ornityny
Karnityna
Eleuterokok kolczasty
Guarana
Kofeina
Pieprzyca peruwiańska
Różeniec górski
Siara
Żeń-szeń pięciolistny
Żeń-szeń właściwy
Żółtko jaja

%NRV*

15 kcal
3g
200 µg
25 µg
200 mg
200 mg
13 mg
200 mg
200 mg
140 mg
42 mg
125 mg

0,75%
1,15%
25%
62,5%
–
–
–
–
–
–
–
–

75 mg

–

75 mg
75 mg
60 mg
30 mg
50 mg
37 mg
35 mg
25 mg
25 mg
15 mg

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

* NRV: Wzorcowe wartości odżywcze

Prowadź zdrowy styl życia, stosując inne
produkty 4Life, aby osiągnąć własne cele
żywieniowe
SPORTOWCY: Glutamine Prime™, Fibro AMJ ™ i Renuvo™.
KONTROLOWANIE WAGI: 4LifeTransform BURN ™, Super
Detox™, Fibre System Plus™.
UZUPEŁNIANIE DIETY:
Kobiety: Belle Vie™ i 4LifeTransform™ Woman.
Mężczyźni: MalePro™ i 4LifeTransform Man.

Ostrzeżenie: jeśli leczysz się na cukrzycę, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. ZAWIERA KOFEINĘ (85 mg/SASZETKĘ).
PRODUKT NIEZALECANY DZIECIOM ANI KOBIETOM W CIĄŻY. Suplementy diety nie powinny być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej i
zbilansowanej diety ani zdrowego stylu życia. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Nie podawać dzieciom. Przechowywać w
suchym i chłodnym miejscu.

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im.
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 120221_EU_PL

