Juiced Power Drink, Green Apple Blast XS™
Bez kofeiny, bez tauryny, bez substancji konserwujących – rozkoszuj się smakiem napoju energetycznego XS Juiced
Power Drink, Green Apple Blast.

Jakie korzyści oferuje ten produkt?
• Dostarcza witaminy z grupy B, które pomagają utrzymać prawidłowe procesy metabolizmu energetycznego.
Pyszny smak jabłkowy napoju Green Apple Blast zapewnia natychmiastowe orzeźwienie.
• Odpowiedni dla nastolatków, bez dodatku kofeiny, tauryny i substancji konserwujących.
• Wzbogacony o witaminę E, która chroni przed stresem oksydacyjnym.
Zawiera specjalnie dobrany wyciąg z owoców baobabu, jagód acai oraz owoców aceroli.

Dlaczego warto spróbować tego produktu?
Rozkoszuj się natychmiastowym zastrzykiem energii i świeżości. Bogaty w witaminy i składniki pochodzenia naturalnego
napój Green Apple Blast jest idealny dla osób dbających o zdrowie. Bez zawartości kofeiny, tauryny czy substancji
konserwujących – to zupełnie nowy napój energetyczny. Witaminy B i C pomagają organizmowi zachować siły witalne
przez cały dzień, natomiast witamina E chroni komórki przed skutkami stresu oksydacyjnego. Pyszny napój Green Apple
Blast zawiera 25% soku owocowego, a dodatek wyciągu z baobabu, jagód acai i owoców aceroli zapewnia prawdziwy
zastrzyk adrenaliny dla spragnionych. Idealny dla nastolatków i osób dorosłych dbających o zdrowie i dobrą kondycję.
Napój XS Juiced Power Drink to coś znacznie więcej niż tylko orzeźwienie.

Fakty
• Bez dodatku kofeiny, tauryny i substancji konserwujących.
• Wzbogacony o witaminę E, która chroni przed stresem oksydacyjnym.
• Słodzony wyciągiem z rośliny o nazwie stewia.
Kluczowe właściwości
• Pyszny smak jabłkowy napoju Green Apple Blast.
• Naturalnie aromatyzowany, w 25% składa się z soku pozyskiwanego z koncentratów soków owocowych.
• Dodatkowo wzbogacony czterema witaminami z grupy B i witaminą C.
• Zawiera specjalnie dobrany wyciąg z baobabu, jagód acai oraz owoców aceroli.
Niskokaloryczny, bez dodatku cukru
Sposób przygotowania
Wystarczy otworzyć puszkę napoju XS Juiced Power Drink, Green Apple Blast, aby natychmiast cieszyć się dodatkowym
zastrzykiem energii – w dzień i w nocy.
Składniki
Napój energetyczny XS Juiced Power Drink, Green Apple Blast zawiera m.in.
• 25% soku pozyskiwanego z koncentratów soków owocowych
• Baobab
• Jagody acai
• Owoce aceroli
• Cztery witaminy z grupy B
• Witaminy C + E
Składniki: woda, koncentrat soku jabłkowego, dwutlenek węgla, koncentrat soku cytrynowego, wyciąg z aceroli, aromat
naturalny, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), witaminy: kwas L-askorbinowy (witamina C), amid kwasu
nikotynowego (witamina B3), D-pantotenian wapnia (witamina B5), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), chlorowodorek
pirydoksyny (witamina B6), cyjanokobalamina (witamina B12); wyciąg z jagód acai, miąższ owoców baobabu, chlorek
sodu.

