
Suplement diety z kofeiną 
i ekstraktami roślinnymi, które wspomagają 

koncentrację, czujność oraz sprawność
 fizyczną i umysłową

Metabolizm tłuszczów2 
i glukozy5

Regeneracja organizmu1 
i zmniejszenie 
zmęczenia1;5;6

Sprawność fizyczna3 
i umysłowa1;2;3;4

Aktywność 
 poznawcza4;5

Właściwości 
adaptogenne1;4

Koncentracja 
  i czujność2;5;6;7

 ENERGY GO STIX™ TROPICAL

4Life Transfer Factor™
 Formula8

(1) Eleuterokok kolczasty (Eleutherococcus senticosus) 
(2) Guarana (Paullinia cupana) 
(3) Pieprzyca peruwiańska (Lepidium meyenii) 
(4) Różeniec górski (Rhodiola rosea) 
(5) Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng). Chrom wspomaga prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych oraz przyczynia
      się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi
(6) Yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil)
(7) Zielona herbata (Camellia sinensis)
(8) Preparat sporządzony z siary (mleko) i żółtka jaja

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



Ostrzeżenie: jeśli leczysz się na cukrzycę, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 
Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. ZAWIERA KOFEINĘ (85 mg/OPAKOWANIE). 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.

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.

Składniki napoju Energy Go Stix Tropical zwiększą Twoją energię fizyczną i psychiczną.

Witamina A wspomaga prawidłowy metabolizm żelaza* i prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego.
Chrom wspomaga prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych  oraz 
przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi**

Kofeina poprawia koncentrację i zwiększa czujność.

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

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™ (wytworzony z siary (mleka) 
i żółtka jaja), substancja słodząca (sukraloza), ekstrakt z czereśni, naturalny aromat ananasowy, 
ekstrakt z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea), wyciąg z korzenia żeń-szenia pięciolistnego 
(Panax quinquefolium), wyciąg z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax ginseng), substancja 
słodząca (acesulfam K), azotan chromu. 

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
Colostrum (siara)
Żeń-szeń pięciolistny
Żeń-szeń właściwy
Żółtko jaja

15 kcal 
3 g 

200 μg
25 μg

200 mg
200 mg

13 mg
200 mg
200 mg
140 mg

42 mg
125 mg

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

0,75% 
1,15%

25%
62,5%
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Ilość w dziennej porcji %NRV*

*NRV: Wzorcowe wartości odżywcze

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.

Dzienna porcja: Jedna (1) saszetka
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 15

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

INFORMACJE O WARTOŚCIACH 
ODŻYWCZYCH:

SKŁADNIKI:

KONCENTRACJA I CZUJNOŚĆ

ENERGY GO STIX™ TROPICAL
• Potrzebujesz czasem dodatkowego zastrzyku energii (praca, spotkania,
   podróże, egzaminy itp.)?
• Chcesz rozpoczynać dzień z lepszym samopoczuciem fizycznym i psychicznym?
• Suplement Energy Go Stix zapewni Ci energię nawet 
  podczas najbardziej intensywnych dni!

Co oferuje ENERGY GO STIX TROPICAL
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