TRUMPI FAKTAI

NEOLIFETEA
GREITAS GYVYBINGUMO ANTPLŪDIS
Dauguma mūsų, norėdami suspėti su įtemptu, greitu,
daug jėgų reikalaujančiu gyvenimo tempu, ieškome greitos
energijos teikiančių produktų, kartais juose gali būti daug
tuščių kalorijų ar net ir kenksmingų sudedamųjų dalių. Mūsų
organizmui iš tikrųjų reikia natūralaus šaltinio, kuris suteiktų
jėgų ir padėtų prisitaikyti prie reiklaus gyvenimo būdo. Tai
ypatingai svarbu laikantis svorio kontrolės programos.

Kodas 920 | 15 pakuočių (30 porcijų)

Natūralus gyvybingumo šaltinis
¢

¢
¢

„NeoLife“ išeitis: „NeoLifeTea“ žolelių
arbatos mišinys

Aktyviosios žaliojoje, baltojoje ir juodojoje arbatose
esančios medžiagos veikdamos kartu suteikia
gyvybingumo ir padeda jums sėkmingiau siekti savo
svorio kontrolės tikslų.
Įrodyta, kad natūralus kofeinas saugiai ir veiksmingai
veikia sinergiškai su žaliosios arbatos polifenoliais.
Vartojant daugiau skysčių, išvengiama dehidratacijos,
didinamas energijos lygis bei malšinamas apetitas.
¢

¢

ARBATŲ
MIŠINYS

KRUOPŠČIAI
ATRINKTOS
ŽOLELĖS

NATŪRALIOS
KVAPIOSIOS
MEDŽIAGOS IR
NATŪRALŪS
SALDIKLIAI

¢

¢

„NeoLife“ ypatingumas
¢

Patentuotas „Energijos mišinys“ iš trijų arbatų,
natūralaus kofeino ir žaliosios arbatos ekstrakto su
standartizuotu 94 % EGCG kiekiu.

¢

Trijų žolelių mišinys.

¢

Natūralios kvapiosios medžiagos ir saldikliai.

¢
¢

„NeoLifeTea“ – skani ir gaivinanti tirpioji arbata, kuri
natūraliai skatina gyvybines jėgas. Ji pagaminta iš
grynų ir veiksmingų sudedamųjų dalių ir pateikiama
patogiose pakuotėse.
Mūsų išskirtinio „Energijos mišinio“ sudedamosios
dalys – tai unikali kruopščiai atrinktų žaliosios,
juodosios ir baltosios arbatų (Camellia sinensis) mišinys,
turtingas augalinių maistinių medžiagų ir natūralaus
kofeino. Jos suteikia greito gyvybingumo.
Mūsų unikalų mišinį sudaro standartizuoti kininio
ženšenio (Panax ginseng), švelniųjų skambalėlių
(Codonopsis pilosula) ir rožinės rodiolos (Rhodiola
rosea) ekstraktai, gerinantys savijautą.
Sudėtyje gausu veiksmingų augalinių maistinių
medžiagų iš rinktinių natūralių arbatų lapelių ir gerą
savijautą skatinančių bioaktyvių komponentų.
Standartizuotas žaliosios arbatos ekstraktas
suteikia aktyviojo EGCG, kuris yra pagrindinis
komponentas šioje arbatoje.
Natūralios kvapiosios medžiagos ir natūralūs
saldikliai – šlakelis citrinos ir auksinis lašelis medaus
– skaniam ir gaivinančiam gėrimui, kuriuo galima
mėgautis bet kuriuo metu. Gerkite tiek karštą, tiek
šaltą.
Tik 5 kcal vienoje porcijoje.
Be dirbtinių dažiklių, kvapiųjų medžiagų,
saldiklių ar konservantų.

SUDĖTIS: Norėdami išsamiau susipažinti su šio produkto sudėtimi, žiūrėkite produkto etiketę.
neolifeshop.com, neolife.com
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