TRUMPI FAKTAI

NEOLIFESHAKE
KASDIENĖ MITYBA IR SVORIO KONTROLĖ
Pastaraisiais

metais

vakarietiškos

mitybos

kokybė

pamažu prastėja. Dauguma žmonių nebegauna reikiamo
subalansuoto makroelementų (baltymų, riebalų ir angliavandenių) bei mikroelementų (vitaminų ir mineralų), skaidulų
ir augalinės kilmės medžiagų kiekio, kasdien reikalingo
mūsų organizmui. Pavyzdžiui, net jei suvartojame daugiau
nei pakankamai baltymų, mes juos gauname iš gyvulinės
kilmės ir pieno produktų, kuriuose daug riebalų ir

Kodas 917
Berries n’
Cream
15 maišelių x
42 g

cholesterolio. Prasta mityba ir sėdimas gyvenimo
būdas gali turėti įtakos svorio didėjimui.

Pagerinkite gyvenimo būdą visaverte ir
subalansuota mityba
¢

¢

¢

Baltymai yra pagrindinė kiekvienos mūsų organizmo
ląstelės sudedamoji dalis ir yra ypatingai svarbūs
ląstelių mitybai. Daug baltymų turintis maistas padeda
malšinti alkį, didina sotumo jausmą ir palengvina
svorio kontrolės programos laikymąsi.
Visavertė, subalansuota mityba kartu su aktyviu
gyvenimo būdu gali padėti sėkmingiau mažinti svorį
ar laikytis svorio kontrolės programos.
Organizmui svarbūs vitaminai ir mineralai yra būtini,
kad jis galėtų tinkamai funkcionuoti, todėl turėtume
aprūpinti jį subalansuotu mikroelementų ir makroelementų kiekiu.

Vartokite „NeoLifeShake“ be rūpesčių:
¢
¢
¢
¢
¢

Be dirbtinių saldiklių
Be kukurūzų sirupo su dideliu fruktozės kiekiu
Be dirbtinių dažiklių
Be konservantų
Be dirbtinių kvapiųjų medžiagų
„Protogard“ procesas – apsaugo aminorūgštis,
maksimalizuoja maistinę vertę.

¢

Subalansuotas – tobulas baltymų, angliavandenių bei
riebalų santykis.

¢

Platus svarbiausių vitaminų ir mineralų spektras.

¢

Patogus ir visavertis – lengvai suplakamas su
vandeniu ar pienu.

Kodas 915
Creamy
Vanilla
15 maišelių x
42 g

Kodas 608
NeoLife
plakiklis

„NeoLife“ išeitis: „NeoLifeShake“
kasdienei mitybai ir svorio kontrolei
¢

¢
¢
¢

¢
¢
¢
¢
¢

„NeoLife“ ypatingumas
¢

Kodas 916
Rich
Chocolate
15 maišelių x
42 g

¢

¢

Visavertė, subalansuota mityba, puikus baltyminis
kokteilis kasdienei mitybai ar svorio kontrolei.
Mėgaukitės „NeoLifeShake“ ir „Pro Vitality+“ ryte.
Tai bus maistingi ir skanūs pusryčiai puikiai dienos
pradžiai!
Paremtas glikemijos reakcijos kontrolės technologija.
Turtingas baltymų šaltinis – 18 g vienoje porcijoje,
26 g, sumaišius su nugriebtu pienu.
Patentuotas baltymų mišinys – pažangaus mokslo
pagrindu sukurtas baltymų mišinys iš sojų, pieno,
kazeino ir išrūgų suteikia didelį aminorūgščių kiekį.
Turi šakotosios grandinės aminorūgščių, iš jų ir
leucino.
Biologiškai papildytas 22 aminorūgštimis, iš jų ir
9 svarbiausiomis.
Turtingas skaidulų šaltinis – 5 g vienoje porcijoje.
Patentuotas skaidulų mišinys iš sveikų šaltinių
skatina sotumo jausmą.
Formulėje yra angliavandenių, neskatinančių
insulino gamybos. Jie suteikia jūsų organizmui
ilgalaikės energijos sėkmingai svorio kontrolei.
Trys nepakartojami visiškai natūralūs skoniai –
vanilės, uogų bei šokolado – ir tik 150 kcal (apie 237
kcal, sumaišius su nugriebtu pienu).
Be dirbtinių saldiklių, dažiklių, kvapiųjų
medžiagų ar konservantų.

„NeoLifeShake“ maišeliai
¢

Patogios vienos porcijos pakuotės skubantiems.
SUDĖTIS: Norėdami išsamiau susipažinti su šio produkto sudėtimi, žiūrėkite produkto etiketę.
neolifeshop.com, neolife.com
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