GINSENG PLUS RAPID ENERGY®
ΤΥΠΟΣ: Φιαλίδια µε καπάκι, το οποίο περιέχει δραστικά συστατικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κουτί των 12 φιαλιδίων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 180ml
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ: 15ml
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Συστατικά ανά φιαλίδιο:
Συστατικά στο καπάκι: L –Καρνιτίνη υδροχλωρική ισοδύναµη προς 200mg L-Καρνιτίνης, Βιταµίνη C (180mg), Κρεατίνη (100mg),
Βιταµίνη Ε-Οξική, ισοδύναµη προς (10 mg), Πυριτία-ανενεργό έκδοχο αντισυσσωµατοποιητικός παράγοντας. Στο µπουκάλι: Εκχύλισµα
Guarana περιεκτικότητας σε καφεΐνη (30mg), εκχύλισµα αιθανολικό αφυδατωµένου ριζώµατος Panax Ginseng περιεκτικότητας σε
τζινσενοσίδες (30mg), αφυδατωµένο εκχύλισµα Cola περιεκτικότητας σε καφεΐνη (10mg), εκχύλισµα αφυδατωµένου ριζώµατος Siberian
Ginseng (Eleutherococcus senticosus) περιεκτικότητας σε σαπωνοσίτες τριτερπενικούς (τζινσενοσίδες) (5,0mg). Σιρόπι µανιτόλης,
απεσταγµένο νερό, άρωµα πορτοκαλιού.
Συντηρητικά: σορβικό κάλιο.
Οδηγίες χρήσης: συνιστάται 1 φιαλίδιο την ηµέρα
Συµπλήρωµα διατροφής που περιέχει Βιταµίνη C, Βιταµίνη Ε, L-Καρνιτίνη και Κρεατίνη, µε προσδιορισµένα και επεξεργασµένα
εκχυλίσµατα Guarana, Ginseng, Cola και Siberian Ginseng. Το Ginseng Plus Rapid energy είναι ένα εξαιρετικό τονωτικό για το σώµα και
το πνεύµα. Συνιστάται σε αθλητές, φοιτητές, ηλικιωµένους, ανθρώπους σε ανάρρωση και όσους υπόκεινται σε σωµατική πίεση και άγχος.

GINSENG PLUS RAPID ENERGY®
ΤΥΠΟΣ: Pocket drink
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: κουτί µε 16 pocket drinks
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 16ml/ pocket drink – Συνολικά:160ml
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ pocket drink:
Ginseng Korean (Panax ginseng C.A. Meyer) υγρό εκχύλισµα ριζώµατος 900mg (1% σε
τζινσενοσίδες), Guarana (Paullinia cupana Kunth) ξηρό εκχύλισµα σπόρων 80mg (10% καφεΐνη),
Cola (Cola acuminata/nitida Schott et Endl) ξηρό εκχύλισµα σπόρων 70mg (10% καφεΐνη),
Eleutherococcus/ Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus Maxim) ξηρό εκχύλισµα
ριζώµατος 10mg (5% σαπονωσίτες)
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1 pocket drink ηµερησίως
Συµπλήρωµα διατροφής µε 2 είδη Ginseng (Korean & Siberian), Guarana & Cola. Συµβάλλει στην άµεση τόνωση του οργανισµού.
Συνιστάται σε αθλητές, φοιτητές, ηλικιωµένους, άτοµα σε ανάρρωση και όσους υπόκεινται σε σωµατική και πνευµατική καταπόνηση.

GINSENG PLUS RAPID ENERGY®
ΤΥΠΟΣ: Φυτικές κάψουλες
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κουτί των 30 φυτικών καψουλών
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 15,9g
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΚΑΨΟΥΛΑ: 530mg
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φυτικές κάψουλες: Φτιάχνονται από φυτικές ίνες που προέρχονται από τη ζύµωση του
φυτού ταπιόκα, είναι φυσικές και χωρίς τεχνητά χρώµατα, εύκολες στην πέψη και
κατάλληλες για χορτοφάγους και ουµανιστές χορτοφάγους.
∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: L –Καρνιτίνη φουµαρική ισοδύναµη µε L-Carnitine: 100mg,
Ασκορβικό οξύ (Βιτ. C) ισοδύναµη µε Βιτ. C: 90mg, Κρεατίνη:50mg, Guarana σπόρων ξηρό
εκχύλισµα 8% καφεΐνη: 25mg, Korean Ginseng ρίζας, ξηρό εκχύλισµα 12%
τζινσενοσίδες:20mg, Cola, ξηρό εκχύλισµα 10% καφεΐνης: 20mg, Τοκοφερόλη (Βιταµίνη
E) 50% οξική ισοδύναµη µε Βιτ. E: 5mg, Eleutherococcus root, ξηρό εκχύλισµα 5%
σαπονωσίδες: 5mg
Προσοχή:
• Να µην υπερβαίνετε τη συνιστώµενη δόση
• Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν είναι φάρµακα και δεν υποκαθιστούν µια ισορροπηµένη διατροφή
• Συµβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρµακευτική αγωγή ή αντιµετωπίζετε προβλήµατα υγείας
• Το προϊόν να καταναλώνεται µόνο από άτοµα 15 ετών και άνω
• Κρατήστε το µακριά από τα παιδιά, σε ξηρό και δροσερό µέρος
Συµπλήρωµα διατροφής που περιέχει Βιταµίνη C, Βιταµίνη Ε, L-Καρνιτίνη και Κρεατίνη, µε προσδιορισµένα και επεξεργασµένα
εκχυλίσµατα Guarana, Ginseng, Cola και Siberian Ginseng. Το Ginseng Plus Rapid energy είναι ένα εξαιρετικό τονωτικό για το σώµα και
το πνεύµα. Συνιστάται σε αθλητές, φοιτητές, ηλικιωµένους, ανθρώπους σε ανάρρωση και όσους υπόκεινται σε σωµατική πίεση και άγχος.
Τα προϊόντα είναι γνωστοποιηµένα στον ΕΟΦ και επίσης βρίσκονται καταγραµµένα στο µητρώο συµπληρωµάτων διατροφής του Ιταλικού
Υπουργείου Υγείας. Οι κωδικοί αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία.
Τα προϊόντα είναι γνωστοποιηµένα στον ΕΟΦ και επίσης βρίσκονται καταγραµµένα στο µητρώο συµπληρωµάτων διατροφής
του Ιταλικού Υπουργείου Υγείας. Οι κωδικοί αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία.
Προιόν της ESI s.p.a
Εταιρεία παραγωγής συµπληρωµάτων διατροφής µε πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητος
UNI EN ISO 9001 από τον CERTIQUALITY
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Λεωφόρος Λαυρίου 151, Παιανία, 190 02 Αθήνα, Τ: 210 6645751, F: 210 6646000
151, Lavriou Av., Peania, 190 02 Athens - Greece, T: +30 210 6645751, F: +30 2106646000

