
ELEV8 Nápoj
Posilnite svoju myseľ a telo

Zvýšte svoje
Myseľ a telo!

VÝHODA MÔŽE ZAHRNUŤ:
• Prirodzene zvýšiť energiu a

výdrž; Boj proti únave
•

Výkon
• Zlepšite duševnú jasnosť,

zameranie a pamäť
•

Pocity stresu

DETAILY PRODUKTU :
•

Doplnkový nápoj
• Vyrobené z celého jedla, liečivé

 Uh adaptogénne vlastnosti.

zlepšiť duševnú jasnosť, bdelosť, pamäť a náladu. 

Adaptogen Super Blend obsahuje liečivé

psychická únava a stres.

All Food Nutrient Blend je vyrobený z pravého
•

Pre viac informácií kontaktujte B-
Epic Independent Brand Partner.
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ELEV8 Nápoj

DETAILY PRODUKTU

SMERY: Doplnkové informácie
Počet porcií na nádobu: 30 
Veľkosť porcie: 1 odmerka (3 g)POZOR:
Množstvo na porciu % DV

Zmes výživných výťažkov z celého 
jedla z ovocia a zeleniny

225 mg†

POZOR:Pred užitím tohto alebo akéhokoľvek doplnku zdravia sa 
poraďte so svojím lekárom, najmä ak ste tehotná alebo

Špenát, brokolica, mrkva, paradajka, 
repa, huba Shiitake, jablko, brusnica, 
čerešňa, pomaranč, čučoriedka, jahoda

Zmes Nature's Energy & Clarity 310 mg†

SKLADOVANIE:Pre zachovanie čerstvosti skladujte na chladnom a suchom mieste. Extrakt zo semien guarany, Bacopa 
Monnieri, L-theanín, kofeín, extrakt zo 
zelených kávových zŕn, extrakt z Yerba 
maté, yohimbín HCl (5 mg), tiamín HCl, 
niacínamid, D-pantotenát vápenatý, 
riboflavín, B12 metylkobalamín

VYROBENÉ V USA

Tieto vyhlásenia neboli hodnotené Food and Drug 
Administration. Tento produkt nie je určený na diagnostiku, 
liečbu, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby.

Super zmes adaptogénu 150 mg†
Výťažok z huby Reishi, výťažok z čagy, výťažok z 
Cordycepsu, výťažok z Rhodiola Rosea

Jednotlivé výsledky sa budú líšiť. Najlepšie, ak sa berie ako súčasť celkového 
zdravého životného štýlu. Rovnako ako u mnohých doplnkov pre zdravie,

Biologická dostupnosť Booster Blend 25 mg† Zmes 
stopových minerálov, extrakt z čierneho korenia

Vitamín A

Vitamín C
vitamín D
vitamín E
Vitamín K1

Vitamín B1 150%
Vitamín B2 150%

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Vitamín B3

Vitamín B5
Vitamín B6
Vitamín B7
Vitamín B9

Vitamín B12

150 %

100%
150 %

50 %
50 %

2000 %

† Denná hodnota (DV) nebola stanovená.

Ostatné ingrediencie:Kyselina citrónová, prírodné 
arómy, sukralóza, repa

Vhodné pre vegánov, bez lepku a bez MSG

Vyrobené v zariadení certifikovanom cGMP a 
registrovanom FDA. Testované treťou stranou.



ELEV8 Nápoj

ĎALŠIE DETAILY

ELEV8 Prírodná zmes energie a čistoty

storočia v tradičnej medicíne na podporu energie, duševnej jasnosti a nálady. V modernej praxi sa tieto 
prírodné látky naďalej používajú na zvýšenie výkonnosti mozgu a sústredenia;

ELEV8 Adaptogen Super Blend

ELEV8 zmes živín pre celé potraviny


