
B-KETO 

Fuel Your Body

With Ketones!

For more information, contact a 

B-Epic Independent Brand Partner.

Ultra-Fast Ketosis Supplement
EXOGENOUS KETONES 3000 MG (BHB-BATM)

Experience the benefits of elevating your ketones! All-natural, 
zero-carb B-KETO exogenous ketone supplement rapidly fuels 
mental and physical performance and naturally supports 
weight management. Our ultra-fast ketosis, natural energy 
drink is clinically proven to induce ketosis regardless of diet. 
Plus, it tastes great and is only 10 calories!

The body naturally creates ketones as one of its energy sources. 
By increasing the level of ketones in the body (ketosis), it may 
trigger the body to burn stored fat as its preferred fuel source 
instead of stored glucose (carbs), which can lead to fat loss. Also, 
it provides lasting natural energy (with no jitters), mental clarity, 
and appetite suppression (including reduced carb cravings).

Drinking sugar-free B-KETO, you can experience many of the 
benefits from increasing the active ketone levels in your body 
without cutting carbs. If you are on a low-carb or ketogenic 
diet, B-KETO can greatly boost the effects of the diet. It is 
designed to support the body in quickly achieving and 
maintaining ketosis. 

B-KETO contains a powerful dose (3,000 mg) of the  novel, 
breakthrough KETOBHBATM complex – a patented exogenous 
ketone formulation backed by scientific research and clinically 
proven to signal the body to naturally produce ketones and 
contribute to ketosis. It has been found to work almost 
instantly, have longer-lasting effects, and be more effective 
than other exogenous ketone supplements with BHB alone.

BENEFITS MAY INCLUDE:

• Facilitates Ketosis and Ketogenesis
• Supports Fat Burning and   
   Weight Management
• Suppresses Appetite and Cravings
• Provides Lasting Natural Energy  
    (with no jitters)
• Improves Mental Clarity and Focus
• Boosts Physical Stamina and
    Endurance (great pre-workout)

PRODUCT DETAILS:  

• Fast-Acting, Zero-Carb Ketone
    Supplement/Natural Energy Drink
• Contains 3,000 mg KETOBHBATM – 
    Patented Exogenous Ketone Complex
• Great-Tasting, Natural Grape Flavor
• All Natural, Low Calorie, Sugar Free 
   Gluten Free, and Low Sodium

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

 קטונים אקסוגניים 3000 מ"ג
(BHB-BA     )!TM

גלו את היתרונות שבהגברת רמות הקטונים!  
B-KETO - תוסף טבעי ונטול פחמימות של קטונים אקסוגניים - 
ותומך  והגופניים  השכליים  הביצועים  את  במהירות  מעלה 
הטבעי  האנרגיה  משקה  של  יכולתו  משקל בריא.  על  בשמירה 
שלנו להשרות במהרה מצב של קטוזיס ללא קשר למצב התזונתי 
והוא  מעולה  טעם  לו  יש  במחקרים קליניים. בנוסף,  הוכחה 

מכיל 10 קלוריות בלבד! 
  

הגוף מייצר באופן טבעי קטונים בתור אחד ממקורות האנרגיה 
לגרום  עשויה  בגוף (קטוזיס)  הקטונים  רמת  של  העלאה  שלו. 
לשריפת שומן מאוחסן כמקור האנרגיה הראשון, במקום גלוקוז 
נפח השומן.  להפחתת  לסייע  שיכול  מה  (פחמימות) מאוחסן, 
כמו כן, מצב של קטוזיס מספק אנרגיה טבעית מתמשכת (ללא 
תנודות), משפר את תפקוד המוח ומדכא תיאבון (כולל הפחתת 

התשוקה לפחמימות). 
  

תדלקו את הגוף שלכם 
עם קטונים! 

התוסף עשוי לסייע בדרכים הבאות: 

• מסייע לקטוזיס וקטוגנזה 
• תומך בשריפת שומנים ובניהול משקל 
• מדכא תיאבון ותשוקות למאכלים 

מספק אנרגיה טבעית מתמשכת •
    (ללא תנודות) 

• משפר את תפקוד המוח והריכוז 
מגביר את הסיבולת הפיזית וסיבולת •

    (מעולה לפני אימון) 

תוסף להגעה מהירה ביותר לקטוזיס
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תוסף להגעה מהירה ביותר לקטוזיס
 קטונים אקסוגניים 3000 מ"ג

(BHB-BA     )!TM

  
שתיית B-KETO, התוסף ללא סוכר, עשויה להעניק לך יתרונות 
רבים הקשורים להעלאת רמות הקטונים הפעילים בגופך ללא 
על  שומר  כבר  אתה  אם  צריכת פחמימות.  על  לוותר  הצורך 
דיאטה קטוגנית או דלת פחמימות, התוסף B-KETO עשוי לשפר 
באופן משמעותי את השפעות הדיאטה שלך. הוא נועד לתמוך 

בגוף באמצעות הגעה מהירה לקטוזיס ושמירה עליו. 
  

חדש  תרכיב  של  עוצמתי (3000 מ"ג)  מינון  מכיל   B-KETO
ומהפכני בשם  KETOBHBA - פורמולציה ייחודית של קטונים 
קליניים  ניסויים  ומוכחת מדעית.  בפטנט  המוגנת  אקסוגניים 
באופן  קטונים  לייצר  לגוף  מאותתת  היא  כי  מראים  שנערכו 
טבעי ותומכת במצב של קטוזיס. נמצא כי היא פועלת כמעט 
יותר  ויעילה  יותר  ממושכת  השפעה  בעלת  באופן מיידי, 
מתוספים אחרים של קטונים אקסוגניים המכילים BHB בלבד. 

- למידע נוסף אנא צרו קשר עם האדם ששיתף איתכם במידע הזה -

תדלקו את הגוף שלכם 
עם קטונים! 

    מידע על המוצר: 

תוסף/משקה אנרגיה עם קטונים •
    ללא סוכר, בעל פעולה מהירה         
  - KETOBHBA   מכיל 3000 מ”ג •

    תרכיב קטונים אקסוגניים מוגן בפטנט 
• טעם ענבים טבעי נהדר 

טבעי לחלוטין, דל קלוריות,  •
    ללא סוכר, ללא גלוטן ודל נתרן 

TM

TM
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B-KETO
Ultra-Fast Ketosis Supplement

PRODUCT DETAILS 

DIRECTIONS: Add contents of 1 stick pack to 8-12 
ounces of water; stir or shake.  

SUGGESTED USE: Can be consumed anytime throughout 
the day or used for pre-workout support. Drink 15-30 
minutes before desired effect. Best if taken in a fasted 
state. (It won’t break your fast.) Recommend drinking 
at least 6 hours before bedtime to not hinder sleep.

CAUTION: Consult your physician before taking 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.

MADE IN USA 

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. 

Individual results will vary. Best if taken as part of an overall healthy lifestyle. 
As with many health supplements, consistent use is key to maximizing the benefits.  

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 stick (4.5 g)
Amount Per Serving % DV*

Sugars 
Includes 0g Added Sugars

Calcium
0%

0 g

KETOBHBATM Blend
(Beta Hydroxybutyrate-Butyric)
Caffeine (from green tea)

3,000 mg

13%
24%
7%

175 mg
100 mg
160 mg

65 mg

* Percent Daily Values (DV) are based 
on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.

Calories
†

†

†

10

Magnesium
Sodium

Other Ingredients: Natural Flavors, GlyviaTM 
(Glycoside Complex), Citric Acid, Malic Acid, 
Potassium Citrate, Fruit and Vegetable Juice 
(for color), and Stevia Leaf Extract

Manufactured in a facility that processes milk, 
soy, eggs, nuts, and wheat.

Gluten Free, Dairy Free, Vegan, Non-GMO

KETOBHBATM / BHB-BATM and GlyviaTM patent 
technology and trademarks are registered 
and owned by Biologic Pharmamedical 
Research Inc. 

תוסף להגעה מהירה ביותר לקטוזיס

מידע על המוצר
אחד ל-250-350  שקיק  של  תוכן  הוסיפו  הוראות הכנה: 

מ"ל מים, ערבבו או נערו. 
  

להשתמש  או  היום  שעות  בכל  לצרוך  ניתן  שימוש מומלץ: 
לפני  דקות  לשתות 15-30  יש  לפני האימון.  בגוף  לתמיכה 
שובר  בצום (אינו  לצרוך  מומלץ  ההשפעה הרצויה.  תחילת 
כדי  השינה  לפני  שעות  לפחות 6  לשתות  מומלץ  צום). 

להימנע מפגיעה באיכות השינה. 
  

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

מרשם או אם מדובר בילד מתחת לגיל 18. 
  

אחסון: לשמירה על טריות יש לאחסן במקום קריר ויבש. 

 Glyvia   ,טעם טבעיים חומרי  רכיבים אחרים: 
חומצה  חומצת לימון,  (קומפלקס גליקוזידים), 
וירקות  פירות  מיץ  אשלגן ציטראט,  מאלית, 

(לצבע) ותמצית עלי סטיביה. 
  

מיוצר במתקן המעבד חלב, סויה, ביצים, אגוזים 
וחיטה. 

  
ללא גלוטן, ללא מוצרי חלב, טבעוני, ללא 

 GMO
  

והסימנים  בפטנט  המוגנת  הטכנולוגיה 
            KETOBHBA™ / BHB-BA  של המסחריים 

ו      Glyvia   רשומים על שם החברה 
 Biologic Pharmamedical Research Inc ונמצאים 

בבעלותה. 

TM

TM

TM

  .(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. 

הכי טוב אם נלקח כחלק מאורח חיים בריא כולל. כמו עם תוספי בריאות רבים, שימוש עקבי הוא המפתח למקסום היתרונות. 
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KETOBHBATM complex (blue line): At approximately 30 
minutes, the BA in the KETOBHBATM complex activates 
ketone generation from the cells’ fat supply, and by 60 
minutes the ketone-generating activity in all 
concentration cases is vigorous. By about 90 minutes 
in each case, ketone production begins to slow down. 
KETOBHBATM activity supports ketone production 
expected by the ketogenic diet and contributes to 
ketosis by way of ketones made by the body. 

Compared to BHB only (red line): In most trials 
ketogenesis is shut down, which ultimately inhibits or 
counters the effect expected from the ketogenic diet. 
In the starved condition, some mild ketogenic (ketone 
production internally) activity is activated but is 
quickly shut down by the BHB presence. The BHB 
supply contributes to ketosis but not by way of ketones 
made by the body.

KETOBHBATM Supports Rapid Ketone Production

KETOBHBATM complex (blue line): Immediately at 15 
minutes, the BA in the KETOBHBATM complex activates 
fat burning. But as BHB levels rise and persist with BHB 
signaling, BHB begins to shut down fat burning. 
Eventually the BA signal keeps the fat burning in the 
“on” position and it overrides BHB's signal at 33 
minutes, so fat burning prevails long term as it does 
with the ketogenic diet. 

Compared to BHB only (red line): Immediately at 15 
minutes, the system starts to gear up fatty acid 
oxidation, but BHB fights against it to quickly win with 
its “off” signal and shut it down with no BA activation 
signal to counter. These counters the result expected 
by the ketogenic diet or fat loss initiative.

KETOBHBATM Activates Longer Fat Burning

B-KETO
Ultra-Fast Ketosis Supplement

RESEARCH DETAILS
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תוסף להגעה מהירה ביותר לקטוזיס

מידע על המחקרים
KETOBHBA תומך בייצור מהיר של קטונים 

תרכיב   KETOBHBA  (קו כחול): כ-30 דקות לאחר הצריכה, 
הקטונים  יצירת  את  משפעל   KETOBHBA  בתרכיב  BA-ה
ממצבורי השומן של התאים, ולאחר 60 דקות הפעילות של 
לאחר כ-90  היא גבוהה.  הריכוז  מקרי  בכל  קטונים  ייצור 
דקות בכל אחד מהמקרים, מהירות ייצור הקטונים מתחילה 
קטונים  בייצור  תומכת   KETOBHBA   של הפעילות  לרדת. 
באמצעות  לקטוזיס  ותורמת  קטוגנית  בדיאטה  הצפוי 

הקטונים המיוצרים בגוף.  

הניסויים  ברוב  בהשוואה ל-BHB בלבד (קו אדום): 
הקטוגנזה מושבתת, מה שבסופו של דבר מעכב או סותר את 
של רעב,  במצב  מהתזונה הקטוגנית.  הצפויה  ההשפעה 
מתחילה פעילות קטוגנית קלה (ייצור פנימי של קטונים, אך 
אספקת   .BHB של נוכחות  ידי  על  במהירות  מושבתת   היא 
ה-BHB תורמת לקטוזיס, אך לא באמצעות קטונים המיוצרים 

על ידי הגוף. 

 

KETOBHBA משפעל שריפת שומן ארוכה יותר 
 BA-דקות ה לאחר 15  כבר  תרכיב  KETOBHBA (קו כחול): 
אך  שריפת השומן.  את  מפעיל   KETOBHBA  תרכיב בתוך 
 ,BHB איתות עם  יחד  ונשמרות  עולות   BHB-רמות ה כאשר 
של  בסופו  שריפת השומנים.  את  להשבית  מתחיל   BHB-ה
והוא  במצב "מופעל"  השומן  שריפת  על  שומר   BA אות דבר, 
עוקף את האות של BHB לאחר 33 דקות, כך ששריפת השומן 

נשמרת לטווח ארוך כפי שקורה בדיאטה הקטוגנית. 

דקות  לאחר 15  כבר  בהשוואה ל-BHB בלבד (קו אדום): 
חומצת שומן,  של  החמצון  את  להעלות  מתחילה  המערכת 
אות ה"כיבוי"  עם  במהירות  לנצח  כדי  נגדה  נלחם   BHB אך
שלו ולהשבית אותו ללא אות הפעלה של BA שיכול להפריע 
לתהליך זה. זה מנוגד לתוצאה הצפויה מדיאטה קטוגנית או 

יוזמה לאובדן שומן .

TM

TM
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