
JÓTÉKONY HATÁSAI, 
ELŐNYEI

•  Gyorsan elkészíthető, teljes 
tápértékű étel

•  Kiváló étkezést helyettesítő vagy 
étkezések között beiktatható étel

•  Könnyen emészthető

•  Maximális felszívodású, teljes 
értékű élelmiszerforrásokból 
készül

•  Adagonként kevesebb, mint 
100 kalóriát tartalmaz, alacsony 
nátrium- és cukortartalmú

•  Nem tartalmaz koleszterint, 
mesterséges édesítőszereket, 
aromákat és tartósítószereket

•  Természetes ízek, melyet az egész 
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
Keverje el egy tasak tartalmát 2-2,5 dl vízben, tejben, mandulatejben, vagy kedvenc 
egészséges italában shaker használatával. Fogyaszthatja hűsítő jégkockával is. Ízlés 
szerint tovább édesítheti SunnyDew®-val. 

További VitaShake® receptekért látogassa meg Sunrider YouTube csatornánkat és 
tekintse meg Katie főzővideóit. 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Kérdés: Miben különbözik a VitaShake® a többi fehérjeturmixtól vagy 
ételhelyettesítő shake-től? 
Válasz: Míg a legtöbb fehérje- és ételhelyettesítő shake általában kémiai 
adalékanyagok, mesterséges aromák és édesítőszerek kombinációja, addig a 
VitaShake® mentes a potenciálisan káros összetevőktől. A jelenlegi piacon ez egy 
olyan egyedülálló termék, mely adagonként kevesebb, mint 100 kalóriát tartalmaz, 
valamint nem tartalmaz koleszterint, továbbá alacsony a nátrium- és cukortartalma. 
Teljes értékű élelmiszerforrás, melyből a szervezet jobban tudja hasznosítani a 
tápanyagokat a természetes vitaminokkal és ásványi anyagokkal együtt. 

Kérdés: Könnyen emészthető a VitaShake®? 
Válasz: Igen, teljes mértékben. Eltérően más márkáktól, melyek tulajdonképpen 
kémiailag feldolgozott vagy állati eredetű fehérjeporokat tartalmazhatnak, a 
szójafehérjét tartalmazó VitaShake® a szuper-koncentrált tofuhoz hasonló. Ez teszi 
a VitaShake®-et kiváló választássá, mely egy könnyen emészthető, tápláló shake a 
fiatalok és az idősek számára egyaránt, illetve kiváló rostforrás, mely támogatja az 
egészséges emésztőrendszer működését.

FŐ ÖSSZETEVŐK
JÓB KÖNNYE   
Ez a trópusi növény gazdag forrása az antioxidánsoknak, beleértve a polifenolokat, 
melyeket a közelmúltban az “élettartam meghosszabbítójaként” állapították 
meg. A rost, melyet a jób könnye tartalmaz, csökkentheti a testzsírt, illetve 
koleszterinmegkötő tulajdonságú. 

FRUKTO-OLIGOSZACHARID   
Ez egy prebiotikum, mely a probiotikumoknak egy olyan élelmiszerforrása, amely a 
bélben képes megtelepedni és kialakítani a megfelelő bélflórát. Nem bomlik le vagy 
szívódik fel a szervezetben, ezáltal pedig nagyszerű probiotikus táplálékforrásként 
funkcionál.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

ARegeneráció filozófiájával® összhangban a VitaShake® egyedülálló növényi 
összetevők kombinációja, mely táplálja, kiegyensúlyozza és tisztítja a test 5 
szervrendszerét az optimális egészség és a jó közérzet megteremtése érdekében.

VITAMINOK, ÁSVÁNYI ANYAGOK, FEHÉRJÉK ÉS 
ROSTOK EREJE EGY ÍZLETES SHAKE-BEN
A VitaShake® csillapítja az éhségérzetünket és energiával tölti fel szervezetünket a 
teljes értékű tápanyagok koncentrációjával, mely vitaminokat, ásványi anyagokat és 
antioxidánsokat tartalmaz. Segíthet a diétás étrend során keletkező táplálékhiány 
feltöltésében, valamint teljes értékű rostokkal támogatja szervezetünket. A szuper 
shake további összetevője a jób könnye, mely erőteljes antioxidáns, továbbá a 
prebiotikus hatású szénhidrátrost a frukto-oligoszacharid, amely segít a normál 
bélflóra fenntartásában. Emellett egészséges szénhidrát és GMO-mentes 
szójaprotein tartalma tovább bővíti a VitaShake® tápérték profilját. Elérhető 
csokoládés, epres és vaníliás ízben (az egyes országok készlete alapján).
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