
ACCELER8

Manage Weight
& Sleep Great!

For more information, contact a 
B-Epic Independent Brand Partner.

Fast-Acting, Synergistic
WEIGHT MANAGEMENT & SLEEP COMBO

What if you could manage your weight naturally and 
effortlessly while fast sleep! ACCELER8 is a unique 
combo pack of two advanced health supplements 
(RESTORE and SLEEP) that work synergistically to 
support the body in naturally restoring and 
maintaining a holistic healthy state. Both 
supplements are made with potent, natural 
ingredients selected for their known health- 
enhancing properties, including aiding weight 
management, relaxation, and sleep.

The ACCELER8 RESTORE has a gentle detoxing effect 
that naturally cleanses the body, so it is better 
empowered to restore itself to an optimal balance. It 
is also packed with high quality, beneficial bacteria 
that help replenish the gut microbiome, which is vital 
for overall health and strong digestive and immune 
systems. 

The ACCELER8 SLEEP has a natural soothing effect that 
may help the body fall asleep faster, sleep more 
soundly, and wake without grogginess. It contains 
potent natural substances that have been shown to 
help lower cortisol and balance serotonin levels, 
which in turn may cause the body and mind feel more 
relaxed and promotes improved sleep quality.

BENEFITS MAY INCLUDE:
• Support Healthy Weight
    Management 
• Naturally Cleanse and Detoxify
    the Body 
• Replenish Healthy Bacteria in 
    Gut Microbiome
• Promote Mental and Physical 
    Relaxation 
• Aid in Falling Asleep Faster and

Sleeping More Soundly

PRODUCT DETAILS:
• Combo of Two Synergistic 
    Health Supplements
• RESTORE Contains Prebiotics,  
    Probiotics, and Enzymes 
• SLEEP (white capsules) Contains 
    Herbal Extracts and Other
    Natural Substances

EXPERIENCE THE LIFE-CHANGING BENEFITS FOR YOURSELF  |   DETAILS AT WWW.BEPIC.COM

סינרגטי ומהיר פעולה
 לשמירה על המשקל ולשיפור איכות השינה

קיים קשר מוכח בין איכות השינה לשמירה על משקל תקין. 
תזונתיים  תוספים  שני  של  ייחודי  מארז  הוא   ACCELER8
מתקדמים (RESTORE ו-SLEEP) הפועלים בסינרגיה ומסייעים 
שני  וחיוניותו הטבעית.  בריאותו  את  ולשמר  להשתקם  לגוף 
שנבחרו  עוצמתיים  טבעיים  ממרכיבים  מיוצרים  התוספים 
על  לשמירה  סיוע  כולל  בשיפור הבריאות,  סגולותיהם  בשל 

משקל, הרפיה ושינה. 

עדין  דטוקס  אפקט  בעל  הוא   ACCELER8 RESTORE התוסף
לאיזון  לחזור  לו  ומסייע  טבעי  באופן  הגוף  את  המנקה 
גבוהה  באיכות מועילים חיידקים מכיל הוא אופטימלי. 
לבריאות  חיוני  אשר  מיקרוביום המעיים,  בחידוש  המסייעים 
מערכת  וחיזוק  העיכול  מערכת  של  תקין  לתפקוד  הכללית, 

החיסון. 

טבעית  מרגיעה  השפעה  בעל  הוא   ACCELER8 SLEEP התוסף
שינה  על  לשמור  מהר יותר,  להירדם  לגוף  לסייע  שעשויה 
חומרים  מכיל  הוא  תחושת עצבנות.  ללא  ולהתעורר  רצופה 
הקורטיזול  בהורדת  כמסייעים  שהוכחו  עוצמה  רבי  טבעיים 
והנפש  הגוף להרגעת שמוביל מה הסרוטונין,  רמות ואיזון

ומשפר את איכות השינה. 

שמירה על המשקל 
 ושינה טובה במארז אחד! 

התוספים עשויים לסייע בדרכים הבאות: 

•    לעזור לשמור על משקל בריא 
•   לנקות את הגוף מרעלים באופן טבעי 
•   להעלות את כמות החיידקים הטובים 

      במיקרוביום המעיים 
•   לקדם הרפיה נפשית וגופנית 

•   לסייע בהירדמות מהירה ובשמירה על 
      שינה רצופה ועמוקה 

מידע על המוצר: 

•    שילוב של שני תוספים תזונתיים הפועלים
       בסינרגיה 

•    RESTORE מכיל פרביוטיקה, פרוביוטיקה 
       ואנזימים 

•    SLEEP (כמוסות לבנות) מכיל תמציות 
       צמחים וחומרים טבעיים אחרים 

- למידע נוסף אנא צרו קשר עם האדם ששיתף איתכם במידע הזה -
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ACCELER8
RESTORE Health Supplement

PRODUCT DETAILS

Statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
Product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results will vary.

CAUTION: Consult your physician before 
taking this or any health supplement, 
especially if you are pregnant or nursing, have 
a medical condition, are taking prescription 
drugs, or are under the age of 18.  

STORAGE: Store in a cool, dry place to maintain 
freshness.

Vegan-Friendly and Gluten-Free

MADE IN USA 

NOTICE: There are slightly different
formulations for this product for USA and 
other markets. Refer to the Supplement Facts
panels for details. 

SUGGESTED USE: Take 1 capsule a day with 8 
ounces of liquid. Can be taken with or without 
food. Take 30-60 minutes before sleep time. 

Other Ingredients: HPMC Veggie Capsule, 
Activated Charcoal, Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate, Carrot

*Probiotic activity at the time of manufacture.

100% Kosher and Halal certified and inspected.

USA & INTERNATIONAL
COUNTRIES

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Digestive Balance Blend

Gentle Sculpting Blend

300 mg  †

125 mg  †

Prebiotic, Probiotic
& Enzyme Blend

200 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Humic Acid, Charcoal, 
Cranberry 20:1, Dandelion 
Root, Ginger Root, 
Marshmallow Root

Slippery Elm Bark, Senna Extract, 
Milk Thistle Extract, Aloe Vera Root

Jerusalem Artichoke Inulin, Psyllium 
Husk Powder, 9 Enzyme Blend 
(Amylase, Papain, Bromelain, 
Cellulase, Protease, Lipase, Invertase, 
Lactase, and Maltase), Bacillus 
Coagulans (500 Million CFU)

Other Ingredients: HPMC Veggie 
Capsule, Carrot (natural color) 

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Digestive Balance Blend

Gentle Sculpting Blend

250 mg  †

125 mg  †

Prebiotic, Probiotic
& Enzyme Blend

200 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Cranberry Fruit Extract, 
Dandelion Root Extract, 
Ginger Root Powder,
Marshmallow Root Extract

Milk Thistle  Extract, 
Aloe Vera Root Powder

Blue Agave Plant Inulin, Psyllium 
Husk Powder, 9 Enzyme Blend 
(Amylase, Papain, Bromelain, 
Cellulase, Protease, Lipase, 
Invertase, Lactase, and Maltase), 
Bacillus Coagulans (1 Billion CFU*)

EU COUNTRIES, 
CANADA, AU, NZ, & UK

RESTORE תוסף בריאות

מידע על המוצר
הערה: ההרכב של מוצר זה בארה"ב שונה מעט 
אנא  נוספים  לפרטים  בשווקים אחרים.  מההרכב 

עיינו בטבלאות "מידע על התוסף”. 

עם 250  ביום  כמוסה 1  ליטול  יש  שימוש מומלץ: 
מ"ל מים. ניתן ליטול עם או ללא ארוחה. יש ליטול 

30-60 דקות לפני השינה.

לפני  המטפל  הרופא  עם  להתייעץ  יש  אזהרה: 
אם  בייחוד  או אחר,  זה  בריאות  בתוסף  שימוש 
רפואית  בעיה  לך  יש  או מניקה,  בהריון  הינך 
בתרופות  מקביל שימוש של  במקרה  כלשהי, 

מרשם או אם מדובר בילד מתחת לגיל 18. 
  

במקום  לאחסן  יש  טריות  על  לשמירה  אחסון: 
קריר ויבש. 

התוסף הינו טבעוני ואינו מכיל גלוטן

  .(FDA) הצהרות בעלון זה לא נבדקו על ידי מינהל המזון והתרופות של ארה"ב
המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן. התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם. 
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Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Deep Slumber Blend

Stress Melt Blend

360 mg  †

200 mg  †

Max Bioavailabilty Blend 80 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Magnesium Citrate, Valerian 
Root Extract, Hops 10:1, 
Calcium Citrate, Niacinamide, 
Melatonin

Ashwagandha Extract, 
L-Theanine, Lemon Balm Extract, 
Passionflower Extract

Trace Mineral Blend, 
Black Pepper Extract

Calcium (citrate) 11 mg  1%
Magnesium (citrate) 80 mg  3%

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Deep Slumber Blend

Stress Melt Blend

310 mg  †

200 mg  †

Max Bioavailabilty Blend 80 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Magnesium Citrate, Calcium 
Citrate, Niacinamide, Hops 
Flower Extract, MicroActive® 
Melatonin (standardized to 
1 mg melatonin)

Ashwagandha Root Extract, 
Lemon Balm Extract, 
Passionflower Extract

Trace Mineral Blend, 
Black Pepper Extract

NOTICE: There are slightly different 
formulations for this product for USA and 
other markets. Refer to the Supplement Facts 
panels for details. 

SUGGESTED USE: Take 1 capsule a day with 8 
ounces of liquid. Can be taken with or without 
food. Take 30-60 minutes before sleep time. 

WARNING: This product causes drowsiness or 
sleepiness; do not take when driving, operat-
ing machinery, or engaging in any activity that 
requires alertness. 

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Deep Slumber Blend

Stress Melt Blend

300 mg       †

200 mg        †

Max Bioavailability Blend 80 mg      †

† Daily Value (DV) not established.

Magnesium Citrate, Calcium Citrate, 
Hops (Humulus Iupulus) Flower 
Extract, Niacinamide

Ashwagandha (Withania Somnifera) 
Root Extract, Lemon Balm (Melissa 
Officinalis) Aerial Parts Extract, 
Passion Flower (Passiflora Caerulea) 
Aerial Parts Extract

Trace Mineral Blend (Lithothamnion 
spp.), Black Pepper (Piper Nigrum) 
Fruit Extract

Niacin 55 mg  340%
Calcium 17 mg     2%
Magnesium 16 mg     4%

Other Ingredients: HPMC Veggie 
Capsule, Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate

CAUTION: Consult your physician before 
taking this or any health supplement, 
especially if you are pregnant or nursing, have 
a medical condition, are taking prescription 
drugs, or are under the age of 18.

STORAGE: Store in a cool, dry place to 
maintain freshness.

Vegan-Friendly and Gluten-Free

MADE IN USA 
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ACCELER8
SLEEP Health Supplement

PRODUCT DETAILS 

Statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
Product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results will vary.

Other Ingredients: HPMC Veggie 
Capsule, Titanium Dioxide

Other Ingredients: HPMC Veggie 
Capsule, Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Stearate

MicroActive® Melatonin is a registered 
trademark of Bioactives LLC.

100% Kosher and Halal certified and 
inspected.

USA MARKET OTHER MARKETS SELECTED MARKETS
Melatonin-Free Version

SLEEP תוסף בריאות

מידע על המוצר
הערה: ההרכב של מוצר זה בארה"ב שונה מעט 
אנא  נוספים  לפרטים  בשווקים אחרים.  מההרכב 

עיינו בטבלאות "מידע על התוסף”. 

עם 250  ביום  כמוסה 1  ליטול  יש  שימוש מומלץ: 
מ"ל מים. ניתן ליטול עם או ללא ארוחה. יש ליטול 

30-60 דקות לפני השינה. 

במקום  לאחסן  יש  טריות  על  לשמירה  אחסון: 
קריר ויבש. 

אזהרה: מוצר זה גורם לנמנום או ישנוניות; אין ליטול 
בפעילות  עיסוק  או  הפעלת מכונות,  בסמוך לנהיגה, 

הדורשת ערנות. 

אזהרה: יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שימוש 
בתוסף בריאות זה או אחר, בייחוד אם הינך בהריון או 
של  במקרה  רפואית כלשהי,  בעיה  לך  יש  מניקה, 
בילד  מדובר  אם  או  מרשם  בתרופות  מקביל  שימוש 

מתחת לגיל 18. 
   

התוסף הינו טבעוני ואינו מכיל גלוטן 

  .(FDA) הצהרות בעלון זה לא נבדקו על ידי מינהל המזון והתרופות של ארה"ב
המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן. התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם. 
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ACCELER8
RESTORE and SLEEP Combo
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ACCELER8 RESTORE

ACCELER8 RESTORE supports the body in 
naturally restoring a holistic healthy balance 
and releasing extra weight. When the body is 
overridden with toxins, it can feel lethargic, 
bloated, and be plagued by a myriad of other 
health issues. ACCELER8 RESTORE is made of 
three proprietary nutritional blends that 
nourish the body with health-enhancing 
nutrients that help renew its natural ability to 
achieve and maintain optimal health and 
weight. 

ACCELER8 RESTORE contains all-natural 
phyto-nutrients and organic compounds 
known to have a gentle detoxing effect that 
naturally cleanses the body and promotes 
digestive health and increased vitality. In 
addition, each capsule is packed with high 
quality, naturally stable prebiotics, probiotics, 
and enzymes that help replenish a beneficial 
level of good bacteria in the gut microbiome, 
which is crucial for overall health and strong 
digestive and immune systems. 

ACCELER8 SLEEP

ACCELER8 SLEEP (white capsule) promotes 
physical and mental relaxation and improved 
sleep. Stress spikes cortisol and decreases 
serotonin in the body – both of which can 
hinder sleep and cause weight gain. ACCELER8 
SLEEP is formulated with powerful herbal 
extracts and other natural substances that 
work harmoniously to naturally lower cortisol 
and balance serotonin, which helps the body 
and mind feel more relaxed and can facilitate 
losing stubborn weight caused by stress. 

The natural soothing effects of the 
ingredients in ACCELER8 SLEEP can also aid 
you in falling asleep faster, sleeping more 
soundly, and waking feeling well rested 
without grogginess. Getting a good night’s 
rest is one of the best things you can do for 
yourself. Adequate sleep is an important part 
of a healthy lifestyle and can benefit one’s 
heart, mind, weight, and more. It has even 
been found to be as important to health as 
exercise and diet.

ADDITIONAL DETAILS

SLEEP-ו RESTORE ערכה משולבת של

פרטים נוספים

ACCELER8 RESTORE מסייע לגוף להשתקם ולשמר 
משקל עודף.  להשיל  וכן  בריאותו חיוניותו,  את 
לגרות  עלול  הדבר  עמוס ברעלים,  הגוף  כאשר 
בעיות  למגוון  וכן  לנפיחות  לתחושת עייפות, 

בריאותיות אחרות. 

תערובות  שלוש  מכיל   ACCELER8 RESTORE
מספקות  הן  המוגנות בפטנט.  ייחודיות  תזונתיות 
הבריאות  את  שמשפרים  מזינים  חומרים  לגוף 
למשקל  להגיע  הטבעית  יכולתו  את  ומחזקים 

אופטימלי ולשמור עליו. 

פיטונוטריאנטים  מכיל   ACCELER8 RESTORE
כבעלות  הידועות  אורגניות  ותרכובות  טבעיים 
אפקט דטוקס עדין שמנקה את הגוף באופן טבעי, 
מערכת  בתפקוד  ותומך  החיוניות  את  מגביר 
העיכול. בנוסף, כל כמוסה מכילה כמות גבוהה של 
פרביוטיקה איכותית ויציבה, פרוביוטיקה ואנזימים 
הטובים  החיידקים  רמת  לחידוש  המסייעים 
לבריאות  החיוני  דבר  המעיים -  במיקרוביום 
הכללית, לתפקוד תקין של מערכת העיכול וחיזוק 

מערכת החיסון. 

ACCELER8 SLEEP (כמוסה לבנה) מסייעת להרפיה 
גופנית ונפשית ומשפרת את איכות השינה. סטרס 
רמות  את  ומוריד  הקורטיזול  רמות  את  מעלה 
וגורם  השינה  באיכות  שפוגע  מה  הסרוטונין בגוף, 

לעלייה במשקל. 

מרפא  צמחי  תמציות  מכיל   ACCELER8 SLEEP
בהרמוניה  הפועלים  אחרים  טבעיים  וחומרים 
באופן  הסרוטונין  ואיזון  הקורטיזול  רמות  להורדת 
טבעי, מה שעוזר להרגעת הגוף והנפש ועשוי לעזור 

בהשלת משקל עודף עיקש שנגרם מסטרס. 

המרכיבים  של  הטבעי  ההרגעה  אפקט 
להירדם  לך  לסייע  גם  עשוי   ACCELER8 SLEEP-ב
ורצופה  עמוקה  שינה  על  לשמור  מהר יותר, 
וללא עצבנות.  רעננות  תחושת  עם  ולהתעורר 
הטובות  המתנות  אחת  היא  טובה  לילה  מנוחת 
איכותית  שינה  להעניק לעצמו.  יכול  שאדם  ביותר 
היא חלק חשוב מאורח חיים בריא, עם השפעה על 
בריא ועוד.  משקל  על  שמירה  תפקוד הלה, המוח, 
מפעילות  חשובה  פחות  לא  טובה  שינה  כי  הוכח 

גופנית ותזונה בריאה. 
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