
B-KETO 

Üzemanyag
A Testednek 
Ketonokkal!

További információért forduljon a
B-Epic független márkapartnerhez.

Ultragyors Hatasu Ketozist Elosegito Etrend-Kiegeszito 

EXOGÉN KETONOK 3000 MG (BHB-BATM)
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Tapasztalja meg a ketonok előnyeit! A teljesen természetes, 
szénhidrátmentes B-KETO exogén keton-kiegészítő gyorsan támogatja 
a szellemi és fizikai teljesítményt, és természetesen a 
testsúlykontrollt. Ultragyors hatású, ketózist elősegítő természetes 
energiaitalunk klinikailag bizonyítottan kiváltja a ketózist, diétától 
függetlenül. Ráadásul remek az íze és mindössze 10 kalória! 

A szervezet természetes módon ketonokat termel, mint egy 
energiaforrást. A ketonok szintjének növelésével a szervezetben 
(ketózis) a szervezetet arra késztetheti, hogy a tárolt glükóz 
(szénhidrátok) helyett a tárolt zsírt égesse el, ami zsírégetéshez 
vezethet.  Emellett tartós természetes energiát (idegesség nélkül), 
mentális tisztaságot és étvágycsökkentést (beleértve a szénhidrát 
utáni sóvárgás csökkentését) biztosít.

A cukormentes B-KETO fogyasztásával a szénhidrátok csökkentése 
nélkül is megtapasztalhatja a szervezet aktív ketonszintjének 
növeléséből származó számos előnyt. Ha alacsony szénhidráttartalmú 
vagy ketogén diétát folytat, a B-KETO nagymértékben fokozhatja a 
diéta hatásait.  Úgy tervezték, hogy támogassa a szervezetet a ketózis 
gyors elérésében és fenntartásában.

A B-Keto nagy dózisban (3000 mg) tartalmazza az áttörést jelentő 
KETOBHBATM  komplexet - egy szabadalmaztatott exogén 
ketonkészítményt, amelyet tudományos kutatások támasztanak alá, és 
klinikailag bizonyítottan jelzi a szervezetnek, hogy természetesen 
termeljen ketonokat, és hozzájárul a ketózishoz.  Kimutatták, hogy 
szinte azonnal hat, hosszabb ideig tartó hatása van, és hatékonyabb, 
mint más, csak BHB-t tartalmazó exogén keton-kiegészítők.

AZ ELŐNYEI KÖZÉ TARTOZHATNAK:
• Elősegíti a ketózist és a ketogenezist 
• Támogatja a zsírégetést és a
    testsúlykontrollt 
• Elnyomja az étvágyat és a sóvárgást
• Tartós természetes energiát biztosít 
    (idegesség nélkül)
• Javítja a mentális tisztaságot és a fókuszt
• Fokozza a fizikai állóképességet és az 
    állóképességet (nagyszerű edzés előtti)

TERMÉK RÉSZLETEI: 
• Gyorsan ható, szénhidrátmentes 
    keton-kiegészítő ital
• 3000 mg KETOBHBATM  - Szabadalmazta
    tott exogén keton komplexet tartalmaz
• Nagyszerű, természetes szőlő ízű
• Teljesen természetes, alacsony kalória
    tartalmú, cukormentes, gluténmentes
    és alacsony nátriumtartalmú
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B-KETO
Ultragyors Hatású Ketózist Elősegítő Étrend-Kiegészítő

TMTERMÉK RÉSZLETEI

JAVASLOTT HASZNÁLAT: Adja hozzá 1 csomag tartalmát 8-12 uncia 
vízhez; keverje vagy rázza össze.  

JAVASLOTT HASZNÁLAT: A termék bármikor fogyasztható a nap 
folyamán, vagy edzés előtti támogatásként is használható. A kívánt 
hatás előtt 15-30 perccel fogyassza el. Legjobb, ha éhgyomri 
állapotban issza meg. (Nem töri meg a böjtöt.) Javasoljuk, hogy 
lefekvés előtt legalább 6 órával fogyassza el, hogy ne akadályozza az 
alvást.

FIGYELMEZTETÉS: konzultáljon orvosával, mielőtt ezt vagy 
bármilyen étrend-kiegészítőt szedne, különösen, ha terhes vagy 
szoptat, ha egészségügyi problémája van, ha vényköteles 
gyógyszereket szed, vagy ha 18 éven alatti.  

TÁROLÁS: A frissesség megőrzése érdekében hűvös, száraz helyen 
tárolandó.

MADE IN USA
 

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

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

Tejet, szóját, tojást, dióféléket és búzát feldolgozó üzemben 
készül.

Gluténmentes, Tejmentes, Vegán, GMO mentes

cGMP tanúsítvánnyal rendelkező és FDA által regisztrált 
létesítményben gyártják. Harmadik fél által tesztelt.

A KETOBHBATM / BHBATM szabadalmi technológia és 
védjegyek a Biologic Pharmamedical Research Inc. bejegyzett 
és tulajdonában lévő védjegyei. 

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. 
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KETOBHBATM
 Támogatja A Gyors Ketontermelést

KETOBHBATM komplex (kék vonal): Körülbelül 30 perc múlva a 
KETOBHBATM komplexben lévő BA aktiválja a ketonok termelését a 
sejtek zsírkészletéből, és 60 percre a ketontermelő aktivitás minden 
koncentrációban erőteljes. Körülbelül 90 perc után minden esetben 
a ketontermelés lassulni kezd. A KETOBHBATM aktivitás támogatja a 
ketogén diéta által elvárt ketontermelést, és a szervezet által 
termelt ketonok révén hozzájárul a ketózishoz. 

Csak a BHB-hez képest (piros vonal): A legtöbb kísérletben a 
ketogenezis leáll, ami végső soron gátolja vagy ellensúlyozza a 
ketogén diétától várt hatást. Az éheztetett állapotban némi enyhe 
ketogén (belső ketontermelés) aktiválódik, de a BHB jelenléte 
gyorsan leállítja. A BHB-ellátás hozzájárul a ketózishoz, de nem a 
szervezet által termelt ketonok révén.

KETOBHBATM Aktiválja A Hosszabb Zsírégetést 

KETOBHBATM komplex (kék vonal): A KETOBHBATM komplexben lévő 
BA azonnal, 15 perc múlva aktiválja a zsírégetést. De ahogy a 
BHB-szintek emelkednek és a BHB-jelzéssel együtt fennmaradnak, a 
BHB elkezdi kikapcsolni a zsírégetést. Végül a BA jel tartja 
"bekapcsolva" a zsírégetést, és 33 percnél felülírja a BHB jelzését, 
így a zsírégetés hosszú távon érvényesül, ahogy a ketogén diéta 
esetén is. 

Csak a BHB-hez képest (piros vonal): A rendszer azonnal, 15 perc 
múlva elkezdi a zsírsav-oxidációt, de a BHB harcol ellene, hogy 
gyorsan győzzön a "kikapcsoló" jelével, és leállítsa azt, anélkül, hogy 
a BA aktiváló jelet ellensúlyozná. Ezek kompenzálják a ketogén 
diéta vagy a zsírégetési kezdeményezés által elvárt eredményt. 

B-KETO
Ultragyors Hatású Ketózist Elősegítő Étrend-Kiegészítő

KUTATÁS RÉSZLETEI
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Ketogenic Activity: Non-Starved Condition
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