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JÓTÉKONY HATÁSAI, 
ELŐNYEI

•  Természetes eredetű 
antioxidánsokkal tisztítja a 
szervezetet

•  Biztosítja az egészséges hidratálást 

•  Kiegyensúlyozza a test 
energiaháztartását, elkerülve 
a cukor és koffein hatásának 
hirtelen visszaesését

•  Nem tartalmaz zsírt, cukrot, 
tartósítószereket és mesterséges 
édesítőszereket

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
Keverje el egy 3 g-os Fortune Delight®  tasak tartalmát 2,5 dl hideg vagy meleg vízben 
és fogyassza bármely napszakban.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Kérdés:  Tartalmaz a Fortune Delight® koffeint? 
Válasz:  A gyártási folyamat során addig csökkentjük a koffein tartalmát, míg már 
csak nyomokban fordul elő benne. Nem tartalmaz további hozzáadott koffeint vagy 
vegyi anyagokat.

Kérdés: Milyen értékeket eredményez a Fortune Delight® más italokkal 
összehasonlítva? 
Válasz: A Fortune Delight® csak 10 kalóriát és 0 gramm cukrot tartalmaz 
adagonként, összehasonlítva  más tipikusan favorizált sportitalokkal (kb. 130 
kalória, 14 g cukor / adag), üdítőkkel (kb 140 kalória, 39 g cukrot tartalmaz / adag) és 
energiaitalokkal (kb 125 kalória, 31 gramm cukor / adag). 

FŐ ÖSSZETEVŐK
KAMÉLIA KIVONAT (ZÖLDTEA KIVONAT) 
A Camellia sinensisben található polifenol egy kémiai vegyület, másnéven katekin, 
mely támogatja a szervezet természetes tisztulási folyamatát, és eltávolítja a 
szabadgyököket a szervezetből.

KRIZANTÉM VIRÁG KIVONAT  
Kiváló forrása az antioxidánsoknak és az esszenciális ásványi anyagoknak, mint 
például a kalciumnak, a magnéziumnak, a folsavnak, a vasnak, a nátriumnak és a 
káliumnak.

JÁZMIN KIVONAT 
Ez a virágkivonat elősegíti az emésztést, a toxinok eltávolítását, az anyagcserét, és a 
vérkeringést.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

A Fortune Delight®  formulája a Regeneráció filozófiáján® alapul azzal a 
meggyőződéssel, hogy az optimális egészség és egyensúly megteremtéséhez a 
testünket táplálni és tisztítani szükséges. A Fortune Delight® támogatja a szervezet 
természetes tisztulási folyamatát, frissít és hidratál a növényi antioxidánsok és 
tápanyagok ízletes keverékével. 

A leggyakrabban fogyasztott italok a gyümölcslevek, filteres teák, a cukrozott üdítők 
és a kávé. A Fortune Delight® egy “szuper ital” a csúcstechnológiának és a titkos 
előállítási folyamatnak köszönhetően. Elkészítéséhez kivonatoljuk és koncentráljuk 
a Camellia sinensis hasznos elemeit a koncentrált növényi alap megalkotásához. 
Ezután a porlasztva-szárító technológia alkalmazásával előállítjuk a növényi 
poralapot. Ez az egyedülálló eljárás fokozza a gyógynövények antioxidánsainak 
kibocsátását és a létfontosságú mikroelemek szállítását.

TERMÉSZETES FELFRISSÜLÉS
Ezt a természetes növényi italt arra tervezték, hogy tisztítsa és táplálja a szervezetet 
a koncentrált növényi kivonatok aromás keverékével. Minden frissítő korty számos 
tápanyagot tartalmaz, beleértve a polifenolokat, flavonoidokat és tea katekineket,  
melyek antioxidáns tulajdonságaikról ismertek.
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