
ELEV8

Boost Your

Mind & Body!

For more information, contact a 

B-Epic Independent Brand Partner.

World’s Most Advanced
PERFORMANCE PRODUCT

Unlock ancient medicinal secrets for optimal health 

and functioning! ELEV8 is a little green super pill 

scientifically designed to help you perform 
cognitively and physically at a high level without the 
brain fog, moodiness, or other negative side effects 
from sugary, over-caffeinated energy drinks. Each 
capsule is packed with potent, pure herbal, 
mushroom, and whole food extracts that are rich in 
bioavailable essential nutrients and powerful 
nootropic and adaptogenic properties.

The Nature’s Energy & Clarity Blend in ELEV8 has 
powerful nootropic herbs and B vitamins known to 
naturally increase energy and stamina as well as 
enhance mental clarity, alertness, memory, and mood. 

The Adaptogen Super Blend contains medicinal 
mushrooms and super herbs shown to boost cognitive 
performance and combat the effects of physical and 
mental fatigue and stress. 

The Whole Food Nutrient Blend is made from real 
fruits and vegetables and is loaded with 100% 
natural, bioavailable phytonutrients (plant-derived 
vitamins) essential for overall health.

BENEFITS MAY INCLUDE:

• Naturally Increase Energy and 
    Stamina

• Boost Cognitive and Physical
    Performance 

• Enhance Mental Clarity, Focus, 
    and Memory
• Combat Physical and Mental 
    Fatigue

• Help Improve Mood as well as
Alleviate Stress

PRODUCT DETAILS:

• Advanced Performance Health 

    Supplement 

• Made With Whole Food, Medicinal

    Mushroom, and Herbal Extracts
• Provides 100% Natural, 
    Bioavailable Phytonutrients 

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

המוצר המתקדם בעולם
לשיפור הביצועים

 ELEV8 !ותפקוד מיטבי לבריאות  עתיקים  רפואיים  סודות  גלו 
את  להעלות  מדעית  שתוכננה  וירוקה  קטנה  גלולה  היא 
ללא  לרמה מרבית,  שלך  והגופניים  הקוגניטיביים  הביצועים 
לוואי  תופעות או רוח במצבי מוחי, תנודות ערפול של תחושה
שליליות אחרות שנגרמות ממשקאות מעושרים בסוכר וקפאין. 
צמחי מרפא,  תמציות  של  גבוהה  כמות  מכילה  כמוסה  כל 
בעלי  מזינים חיוניים,  בחומרים  העשירים  שלם  ומזון  פטריות 
ואדפטוגניות  נואוטרופיות  ותכונות  גבוהה  ביולוגית  זמינות 

עוצמתיות. 

שבתוסף   "Nature's Energy & Clarity" בשם ייחודית  תערובת 
 B מקבוצת וויטמינים  עוצמתיים  נואוטרופיים  צמחים  מכילה 
האנרגיה  את  טבעי  באופן  להגביר  יכולת  כבעלי  הידועים 
הזיכרון  התפקודים השכליים, הערנות,  את  ולשפר  והסיבולת 

ומצב הרוח. 

התערובת Adaptogen Super מכילה פטריות רפואיות וצמחים 
הביצועים  את  משפרים  אשר  סגולות ייחודיות,  בעלי 
הפיזי  ובדחק  העייפות  בתחושת  ונלחמים  הקוגניטיביים 

והנפשי. 

וירקות  פירות  מכילה   Whole Food Nutrient התערובת
פיטונוטריינטים (ויטמינים  ומועשרת ב-100%  אמיתיים 
החיוניים  וזמינים ביולוגית,  טבעיים  שמקורם בצמחים) 

לבריאות הכללית.!
* למידע נוסף אנא צרו קשר עם האדם 

ששיתף איתכם במידע הזה

תנו זריקת מרץ 
 לגוף ולנפש!

•  הגברה טבעית של רמות האנרגיה 
     והסיבולת 

•  שיפור הביצועים הקוגניטיביים 
     והנפשיים 

•  שיפור תפקוד המוח, ריכוז וזיכרון 
•  מניעת עייפות פיזית ונפשית 

•  שיפור מצב הרוח ותמיכה במצבי  
     דחק 

מידע על המוצר: 
•  תוסף בריאות מתקדם לשיפור 

     התפקוד 
•  מכיל מזון מלא, פטריות רפואיות 

   ותמציות צמחים 
•  מספק לגוף פיטונוטריינטים זמינים 

     ביולוגית 100% טבעיים 

התוסף עשוי לסייע בדרכים הבאות: 
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ELEV8
Advanced Performance Product

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

Whole Food Derived Fruit &
Vegetable Nutrient Extract Blend

Nature's Energy & Clarity Blend

225 mg  †

310 mg  †

Adaptogen Super Blend 150 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Spinach, Broccoli, Carrot, Tomato, Beet, 
Shiitake Mushroom, Apple, Cranberry, 
Cherry, Orange, Blueberry, Strawberry

Guarana Seed Extract, Bacopa Monnieri, 
L-Theanine, Ca!eine, Green Co!ee Bean 
Extract, Yerba Mate Extract, Yohimbine 
HCl (5 mg), Thiamine HCl, Niacinamide, 
D-Calcium Pantothenate, Riboflavin, B12
Methylcobalamin

Reishi Mushroom Extract,
Chaga Extract, Cordyceps Extract, 
Rhodiola Rosea Extract

Bioavailability Booster Blend 25 mg  †
Trace Mineral Blend,
Black Pepper Extract

Vitamin A 50%
Vitamin C 50%

Vitamin B3 150%
Vitamin B5 100%

Vitamin D 50%
Vitamin E 50%

Vitamin B6 150%
Vitamin B7 50%

Vitamin K1 50%
Vitamin B1 150%

Vitamin B9 50%
Vitamin B12 2000%

Vitamin B2 150%

PRODUCT DETAILS
NOTICE: There are slightly different 
formulations for this product for 
USA and NON-USA 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. 

Recommend taking at least 6 hours 
before bedtime so as to not hinder 
sleep.

CAUTION: Contains approximately 
150 mg of caffeine per serving.

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 

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: Vegetable Capsule (HPMC, 
Chlorophyll)

Other Ingredients: Vegetable Capsule 
(HPMC, Chlorophyll), Microcrystalline 
Cellulose, Magnesium Stearate

100% Kosher and Halal certified and 
inspected.

USA & INTERNATIONAL
COUNTRIES

EU COUNTRIES,  
CANADA, AU,  NZ,  & UK

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

Whole Food Derived Fruit
& Vegetable Nutrient Extract Blend

Nature's Energy & Clarity Blend

160 mg  †

350 mg  †

Adaptogen Super Blend 150 mg  †

† Daily Value (DV) not established.

Spinach, Broccoli, Carrot, Tomato, Beet,
Shiitake Mushroom, Apple, Cranberry,
Cherry, Orange, Blueberry, Strawberry

Caffeine, Advantra Z®, Ginseng Extract,
Niacinamide, L-Theanine, Bacopa
Monnieri Extract, Green Coffee Bean
Extract, Yerba Mate Extract, Riboflavin,
Thiamine HCl, D-Calcium Pantothenate,
B12 Methylcobalamin

Reishi Mushroom Extract,
Chaga Extract, Cordyceps Extract, 
Rhodiola Rosea Extract

Bioavailability Booster Blend 25 mg  †
Trace Mineral Blend,
Black Pepper Extract

Vitamin A 50%
Vitamin C 50%

Vitamin B3 150%
Vitamin B5 100%

Vitamin D 50%
Vitamin E 50%

Vitamin B6 150%
Vitamin B7 50%

Vitamin K1 50%
Vitamin B1 150%

Vitamin B9 50%
Vitamin B12 2000%

Vitamin B2 150%

מוצר מתקדם לשיפור התפקוד

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

בטבלאות "מידע על התוסף". 

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

ארוחה. 

מומלץ ליטול לפחות 6 שעות לפני השינה 
כדי להימנע מפגיעה באיכות השינה. 

אזהרה: מכיל כ-150 מ"ג קפאין למנה. 
  

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

בילד מתחת לגיל 18. 

לאחסן  יש  טריות  על  לשמירה  אחסון: 
במקום קריר ויבש. 

התוסף הינו טבעוני ואינו מכיל גלוטן 

רכיבים אחרים: כמוסה צמחית 
(היפרומלוז, כלורופיל) 

רכיבים אחרים: כמוסה צמחית 
(היפרומלוז, כלורופיל), 

מיקרוקריסטלין צלולוז, מגנזיום 
סטיארט  

100% כשר וחלאל.

  .(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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ELEV8 Nature’s Energy & Clarity Blend

The Nature’s Energy and Clarity Blend in ELEV8 is made from a synergistic mix of holistic herbs and 
B vitamins. It is loaded with powerful nootropics and other natural stimulants that have been used 
for centuries in traditional medicine to promote energy, mental clarity, and mood. In modern day 
practices, these natural substances continue to be used to boost brain performance and focus; 
create a calm, balanced energy without jitters; improve memory and alertness; and reduce brain 
fog. In addition, the B vitamin complex in ELEV8 contains vitamins that are often used in 
combination as a natural mood-booster and to help the body stay energized throughout the day.

ELEV8 Adaptogen Super Blend

At the core of ELEV8 is a powerful adaptogenic formula that blends together medicinal mushrooms 
and super herbs that have been used in ancient practices for thousands of years to amplify the mind 
and body. ELEV8’s potent super blend is rich in adaptogens, which have the amazing ability help people 
feel good – even when under stress. Modern research has found that adaptogens can be effective at 
combating physical and mental fatigue, easing feelings of depression and anxiety, and enhancing 
cognitive performance and mental work capacity. The protective activity of adaptogens may also help 
fortify the immune system as well as the body’s natural ability to resist the damaging effects of stress.

ELEV8 Whole Food Nutrient Blend

ELEV8’s Whole Food Derived Fruit and Vegetable Nutrient Extract Blend is made from real fruits and 
vegetables with strong health-promoting properties and essential nutrients. The nutrition-rich 
concentrate is packed with natural organic compounds that are vital for overall health but that 
unfortunately are often depleted in modern-day diets. Plus, because it is made from real whole 
foods, the plant-derived vitamins (phytonutrients) in ELEV8 are 100% natural and in their complete 
form making them much more bioavailable and usable by the body than synthetic vitamin supplements.

ADDITIONAL DETAILS

מוצר מתקדם לשיפור התפקוד

פרטים נוספים
Nature's Energy & Clarity תערובת

התערובת Nature's Energy & Clarity בתוסף ELEV8 הינה תרכיב סינרגטי של צמחי מרפא הוליסטיים 
אחרים  טבעיים  וממריצים  עוצמתיים  נואוטרופיים  בחומרים  עשירה  היא   .B מקבוצת וויטמינים 
ומצב  הקוגניטיבי  התפקוד  רמות האנרגיה,  לשיפור  המסורתית  ברפואה  שנים  מאות  כבר  המשמשים 
הרוח. בעולם המודרני, חומרים טבעיים אלה ממשיכים לשמש לשיפור ביצועי המוח והריכוז, ליצירת 
אנרגיה רגועה ומאוזנת ללא תנודות, לשיפור הזיכרון והערנות והפחתת תחושת הערפול במוח. בנוסף, 
בשילוב  קרובות  לעתים  המשמשים  ויטמינים  מכיל   ELEV8 בתוסף  B מקבוצת ויטמינים  קומפלקס 

לשיפור טבעי של מצב ולשמירה על רמות האנרגיה לאורך היום. 

מרפא  וצמחי  מרפא  פטריות  המשלבת  עוצמתית  אדפטוגנית  נוסחה  עומדת   ELEV8 התוסף בבסיס 
ששימשו במשך אלפי שנים ברפואה עתיקה כדי להעצים את הנפש והגוף. התערובת העוצמתית עשירה 
באדפטוגנים, בעלי יכולת מדהימה לסייע לאנשים להרגיש טוב - גם כאשר הם נמצאים במצב של דחק. 
מחקרים שנערכו בזמננו מצא כי אדפטוגנים יכולים להיות יעילים במאבק נגד עייפות פיזית ונפשית, 
להקל על תחושות של דיכאון וחרדה, ולשפר את הביצועים הקוגניטיביים והעמידות הנפשית. פעילות 
ההגנה של אדפטוגנים עשויה לסייע גם בחיזוק המערכת החיסונית, כמו גם ביכולתו הטבעית של הגוף 

לעמוד בפני ההשפעות המזיקות של דחק. 

תערובת תמצית של מזון מלא, פירות וירקות שבתוסף ELEV8 מכילה פירות וירקות אמיתיים לחיזוק 
תרכובות  מכיל  מזינים  בחומרים  העשיר  זה  תרכיז  חיוניים לגוף.  מזינים  חומרים  ואספקת  הבריאות 
מצליחה  אינה  קרובות  לעתים  המודרנית  התזונה  לצערנו  אשר  החיוניות לבריאות,  טבעיות  אורגניות 
לספק. בנוסף, מכיוון שהתוסף ELEV8 מכיל מזונות מלאים, הוויטמינים ממקור צמחי (פיטונוטריינטים) 
הם 100% טבעיים ומלאים, מה שמעלה את הזמינות הביולוגית שלהם ואת יכולתו של הגוף להשתמש 

בהם, לעומת תוספי ויטמינים סינתטיים. 

ELEV8 בתוסף Adaptogen Super תערובת

ELEV8 של Whole Food Nutrient תערובת
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