
ELEV8 : 
Az ELEV8 egy tudományosan megtervezett, fejlett teljesítménykiegészítő, amely segíthet magas szintű kognitív és fizikai 
teljesítményt nyújtani anélkül, hogy az agy ködösödne, rosszkedvű lenne, vagy a cukros, túl koffeintartalmú energiaitalok egyéb 
negatív mellékhatásai jelentkeznének. Tele van gyógynövény-, gomba- és teljes értékű élelmiszer-kivonatokkal, amelyek 
biológiailag hasznosítható tápanyagokban, valamint nootróp és adaptogén tulajdonságokban gazdagok, hogy segítsen növelni az 
energiát, az állóképességet, a mentális tisztaságot és a hangulatot.

A VILÁG LEGKORSZERŰBB TELJESÍTMÉNYNÖVELŐ TERMÉKE 

ALLEVI8TM :
Az ALLEVI8 PRO átmenetileg enyhítheti a feszültséget, a fájdalmat és a merevséget. Természetes anyaggal átitatott ragtapaszaink 
gyorsan ható, célzott támogatást és természetes enyhülést, valamint megnyugtató illatot biztosítanak egész nap vagy éjszaka. 
Minden ragtapasz speciálisan úgy van kialakítva, hogy a test saját hőjét és energiáját átirányítsa azokra a területekre, amelyekre a 
tapasz kerül, természetes módon felerősítve a megkönnyebbülést és a kényelmet. Ráadásul a nyugtató hatás elősegíti a 
stresszoldást, a kényelmet és a relaxációt.  

GYORS HATÁSÚ, TERMÉSZETES EREDETŰ, ENYHÍTŐ TAPASZOK

A B-CARDIO málnaízű kardio egészségital egy bizonyítottan a nitrogén-oxidot (NO) kiegészítő készítmény, amely erősíti az 
egészséget és a vitalitást. Ellentétben más NO termékekkel, amelyek csak L-arginin kiegészítést biztosítanak, a mi 
szabadalmaztatott, orvosok által kifejlesztett formulánk a legmodernebb kutatásokon alapuló System Standard™ technológiával 
rendelkezik. Ez optimalizálja a szervezet természetes képességét a nitrogén-oxid termelésére, maximalizálva a figyelemre méltó 
egészségügyi előnyöket.  Plusz. 0 kalóriát tartalmaz és cukormentes.

B-CARDIOTM : MÁLNÁS SZÍV- ÉS EGÉSZSÉGVÉDŐ ITAL NITROGÉN-OXID ERŐSÍTŐVEL

ACCELER8 Sleep :
Az ACCELER8 SLEEP természetes nyugtató hatása segíthet a szervezetnek gyorsabban elaludni, mélyebben aludni és fáradtság 
nélkül felébredni. Erőteljes gyógynövénykivonatokkal és más természetes anyagokkal van kifejlesztve, amelyek harmonikusan 
együttműködve természetes módon csökkentik a kortizolszintet és kiegyensúlyozzák a szerotoninszintet, ami viszont a test és az 
elme nyugodtabb érzését okozhatja, és elősegíti a jobb alvásminőséget.

FEJLETT ALVÁSJAVÍTÓ TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ; TERMÉSZETES NYUGTATÓ HATÁSÚ MIX

B-KETO : 
A B-KETO exogén keton-kiegészítő gyorsan táplálja a szellemi és fizikai teljesítményt, és természetes módon támogathatja az 
egészséges testsúlyszabályozást. Az áttörést jelentő BHB-BATM összetételből nagy dózist tartalmaz, amely klinikailag 
bizonyítottan támogatja a ketózist. A B-KETO-val számos előnyt tapasztalhat a szervezetében lévő ketonok mennyiségének 
növeléséből, még akkor is, ha nem csökkenti a szénhidrátokat. Ha alacsony szénhidráttartalmú vagy ketogén diétát folytatsz, 
nagymértékben fokozhatja a diéta hatásait.

NAGYSZERŰ ÍZŰ, ULTRAGYORSAN HATÚ KETÓZIST ELŐSEGÍTŐ TARTALMÚ TERMÉSZETES ENERGIAITAL

ACCELER8 Restore :
Az ACCELER8 RESTORE támogatja a szervezetet a természetes helyreállításban és a holisztikusan egészséges állapot 
fenntartásában. Kíméletes méregtelenítő effektával rendelkezik, amely természetes módon tisztítja a szervezetet az optimális 
egyensúly helyreállítása érdekében. Ráadásul minden egyes kapszula tele van kiváló minőségű, természetesen stabil 
prebiotikumokkal, probiotikumokkal és enzimekkel, amelyek segítenek pótolni a jó bélbaktériumokat a bélbolyhokban, ami 
elengedhetetlen az általános egészséghez és az erős emésztőrendszerhez és immunrendszerhez.

FEJLETT MIKROBIOM TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ; EMÉSZTÉST SEGÍTŐ MIX
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Stop Waiting.  Start Living.  Make Every Day Epic!

A B-EPIC WORLDWIDE nagy hatékonyságú életmódtermékek sorát azért hozták létre, hogy természetes módon 
fokozzák az egészséget és a jó közérzetet... valamint hogy még több EPIC-séget adjanak a mindennapi élethez. Az 
emberek világszerte megtapasztalják az egészség és a vitalitás megújulását a kutatásokon alapuló termékeinknek 
köszönhetően. Kötelességünk, hogy Ön is mielőbb megtapasztalja a B-EPIC életet megváltoztató előnyeit. 

Nagy hatékonyságú Életmód Termékek

TM



GR8 KIDSTM : 
A friss gyümölcsökből és zöldségekből származó gyümölcsös ízzel és vitaminokkal teli GR8 KIDS TM a végső szuperétel minden 
korosztály számára. Nulla cukor, nulla kalória, és tele van tápanyagokkal a kényelmes, egyenesen szájba vehető 
pálcikacsomagokban, így tökéletes napi táplálékkiegészítőnek, egészséges nassolnivalónak vagy mikrotápláléknak. Minden egyes 
tápanyagdús stick-csomag 4,5 adag 100%-ban természetes, biológiailag hasznosítható, teljes értékű, teljes értékű növényi 
tápanyagokat tartalmaz, és nyomelemekkel van dúsítva.

ÍZEKKEL TELI TÁPLÁLKOZÁSI POWER STICKS; NAGYSZERŰ GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK EGYARÁNT

REJUVEN8 : 
A REJUVEN8 egy innovatív bőrápoló termék, amely revitalizálja és védi az érzékeny bőrsejteket az idő előtti öregedéssel és a 
napkárosodással szemben. Könnyű napi szérumunk egy szabadalmaztatott Goji őssejt kivonatot tartalmaz, amelyről 
megállapították, hogy javítja a bőr megjelenését, állapotát és vitalitását. A mélyen behatoló, kollagén- és elasztin-erősítő formula 
öregedésgátló hatású, és bizonyítottan megemeli a megereszkedett bőrt, valamint csökkenti a finom ráncokat és a mélyebb 
ráncokat.

FEJLETT BŐRFIATALÍTÓ SZÉRUM GOJI ŐSSEJT TECHNOLÓGIÁVAL

Royal Blue TeaTM : 
A B-EPIC Royal Blue Tea TM bio gyógynövénytea segít helyreállítani és megfiatalítani a testet és az elmét. A kék teákat Keleten 
régóta használják gyulladáscsökkentő, immunerősítő, öregedésgátló, nootropikus és nyugtató hatásuk miatt. Ráadásul rendszeres 
fogyasztása segíthet az ideális testsúly hosszú távú fenntartásában. Természetes méregtelenítő tea; antioxidánsokban, ásványi 
anyagokban és vitaminokban gazdag; természetesen koffeinmentes és kék színű; íze pedig a zöld teáéhoz hasonló.

KOFFEINMENTES, PILLANGÓS BORSÓVIRÁG TARTALMÚ BIO GYÓGYNÖVÉNYTEA

REGENER8TM : 
A REGENER8TM egy chai ízű, kurkuma kollagén ital, amely öregedésgátló és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. 
Szabadalmaztatott, biológiailag hasznosítható kurkuma kurkumin kivonatot BioBDMC™ és kiváló minőségű kollagénfehérjét 
tartalmaz, hogy enyhítse a fájdalmakat és a szenvedést, valamint javítsa a bőrt, a hajat és a körmöket. Egészséges és finom, 
adagonként mindössze 5 kalóriát tartalmaz, és 100%-ban cukor-, koffein- és gluténmentes. Ráadásul természetes 
szénhidrátmentes édesítőszert tartalmaz, amely segít megfékezni a sóvárgást.

ÖREGEDÉS- ÉS GYULLADÁSGÁTLÓ, KURKUMÁS KOLLAGÉN ITAL

ImmunoCodeTM : 
Az ImmunoCodeTM felturbózza a szervezet immunválaszát. Az immunrendszer támogatására szolgáló globális készítményünk a 
természetes immunitás, az immunegészségügy és a bélmikrobiom legújabb tudományos eredményei alapján a transzferfaktor és 
az oligoszacharidok hatékony adagját tartalmazza. A természetes védekezőképesség további erősítése érdekében egy 
szabadalmaztatott szupergomba-keveréket, erőteljes béta-glükánokat, antioxidánsokat, cinket, valamint C-, D- és B12-vitamint is 
tartalmaz.

TERMÉSZETES IMMUNRENDSZERI TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ FEJLETT TRANSZFERFAKTORRAL 

Ezeket a kijelentéseket az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság nem értékelte. Ez a termék nem szolgál betegség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Az egyéni eredmények eltérőek 
lehetnek. A legjobb, ha egy általános egészséges életmód részeként alkalmazza. Mint sok más étrend-kiegészítő esetében, a következetes használat a kulcs az előnyök maximalizálásához. | Felhívjuk figyelmét, hogy 

nem minden termék érhető el minden országban. A bepic.com rendelési oldalon megtalálja az Ön piacán jelenleg elérhető termékek listáját. | 30 napos pénzvisszafizetési garancia a normál méretű, egy darab 
termék vásárlására érvényes. Minta méret, termékcsomagok, több egységből álló vásárlások, promóciók és korlátozott ideig érvényes ajánlatok nem jogosultak.  További feltételek érvényesek.  Részletekért 

látogasson el a www.bepic.com weboldalra.

RENDELJEN MOST A WWW.BEPIC.COM  |   KIZÁRÓLAG A B-EPIC-TŐL

TM


