
GR8 KIDS

Power Nutrition

for All Ages!

For more information, contact a 

B-Epic Independent Brand Partner.

Packed with Fruits & Veggies
NUTRITIONAL POWER STICKS

GR8 KIDS is great for everyone…kids and adults! Zero 

sugar, zero calories, and packed with nutrients in 

convenient straight-to-mouth stick packs, it’s perfect 

for a daily supplement, healthy snack, or micro 

nutrition. Plus, it’s an easy, fun way to introduce and 

sustain healthy nutritional habits for everyone in the 

family, young and old.

Power up your work, study, sports, and play with 

nutritious, delicious GR8 KIDS! Bursting with fruity 

flavor and loaded with vitamins from fresh fruits and 
vegetables, it’s the ultimate super food for all ages. It 

provides all the health benefits of fruits and veggies 
without all the sugar. 

GR8 KIDS is formulated to be the quickest, most 

delicious way to eat your fruits and vegetables! It is 

nutritionally dense and has a high uptake into the 

body. Each stick pack contains 4.5 servings worth of 

100% natural whole food phytonutrients and is 

fortified with trace minerals. The whole food derived 
vitamins in GR8 KIDS are in their complete form 

making them substantially more bioavailable and 

usable by the body than synthetic vitamins.

GREAT FOR KIDS & ADULTS:

• Delicious and Nutritious; 

    Contains 0 Sugar and 0 Calories

• Two Great Flavors: Fruity Blast  

    and Rockin’ Berry  

• Perfect for a Daily Supplement, 

    Healthy Snack, or Micro Nutrition

• Easy Way to Introduce and

    Sustain Healthy Nutritional Habits  

PRODUCT DETAILS:

• Convenient Straight-To-Mouth 

    Sticks (no water needed)

• Packed with All-Natural,    

    Bioavailable Vitamins & Minerals

• 100% Natural Whole Food Fruit

and Vegetable Blend

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

עשיר בפירות וירקות
תזונה עוצמתית במקלונים 

GR8 KIDS הוא תוסף נהדר המתאים לכל גיל! ללא סוכר, ללא 
קלוריות, עם כמות גבוהה של חומרים מזינים באריזה נוחה 
לשימוש. מושלם הן בתור תוסף מזון והן בתור חטיף בריאות. 
תזונה  הרגלי  להקנות  ומהנה  קלה  בדרך  מדובר  בנוסף, 
בריאים לכל בני המשפחה, קטנים כגדולים, עם שמירה על 

הרגלים אלו לאורך זמן. 

ובמשחק  בספורט  הביצועים בעבודה, בלימודים,  את  שפרו 
נהדר  פירות  טעם  בעל  המזין והטעים.   GR8 KIDS תוסף עם 
העל  מזון  זהו  טריים -  וירקות  מפירות  בוויטמינים  ועמוס 
כל  את  מעניק  התוסף  לכל הגילאים.  האולטימטיבי 
היתרונות הבריאותיים של פירות וירקות, אך ללא הסוכר. 

GR8 KIDS הוא הדרך המהירה והטעימה ביותר לצרוך פירות 
וירקות! התוסף עמוס בחומרים מזינים ובעל ספיגה מהירה 
עם 100%  מנות  מכיל 4.5  שקיק  כל  וטובה בגוף. 
המועשרים  מזון מלא,  של  טבעיים  פיטונוטריינטים 
במיקרומינרלים (יסודות קורט). הרכיבים התזונתיים בתוסף 
אותם  שהופך  מה  בצורתם המלאה,  מסופקים   GR8 KIDS
בגוף  יותר  טובה  ספיגה  עם  גבוהה  ביולוגית  זמינות  לבעלי 

בהשוואה לוויטמינים סינתטיים. 

תזונה עוצמתית 
 לכל גיל! 
    מעולה לילדים ולמבוגרים: 

• טעים ומזין; ללא סוכר, ללא קלוריות 
•  Fruity Blast :זמין בשני טעמים נפלאים

(פירות) ו-Rockin' Berry (פירות יער) 
מושלם הן בתור תוסף מזון והן בתור  •

 חטיף בריאות 
דרך קלה ומהנה להקנות הרגלי תזונה •

    בריאים ולשמור עליהם 

    מידע על המוצר: 
ניתן לשתות את המוצר ישירות מהשקיק •

(אין צורך במים) 
מכיל כמות רבה של ויטמינים ומינרלים •

טבעיים וזמינים ביולוגית 
תערובת 100% טבעית של פירות וירקות •

מלאים 

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

BEPIC.COM תחוו את היתרונות הבריאותיים משני החיים בעצמכם  |  לפרטים נוספים

T M

http://BEPIC.COM


EXCLUSIVELY FROM B-EPIC  |   WWW.BEPIC.COM

GR8 KIDS
Nutritional Power Sticks

PRODUCT DETAILS
SUGGESTED USE: Take one serving once daily on an 
empty stomach. Pour contents of one stick pack 
directly into mouth. No water needed but can be mixed 
in water for a flavored drink. 

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

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.

ther Ingredients:  

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 stick pack (3.1 grams)
Amount Per Serving % DV

Total Fat
Sodium
Total Carbohydrate

Protein

0 %

0 %

0 %

0 %

0 g

0 g
250 mg

1 %
1 %

20 mg
2 g
0 g
0 g
0 g
2 g

†

150 mg †

† Daily Value (DV) not established.

Dietary Fiber 
Total Sugars 
   Includes 0 g Added Sugars
Sugar Alcohol

Whole Food Derived Fruit &
Vegetable Nutrient Extract Blend

Healthy Hydration Blend

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

Covico Coconut Water Powder,
OmniMinACTM Trace Mineral Blend
Vitamin A 50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

2500 IU
30 mg
200 IU
15 IU

40 mcg
.75 mg
.85 mg
10 mg
1 mg

200 mcg
3 mcg

150 mcg
5 mg

Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K1
Thiamin
Riboflavin
Niacin
Vitamin B6
Folate
Vitamin B12
Biotin
Pantothenic Acid

Calories 0

תזונה עוצמתית במקלונים 

מידע על המוצר
שימוש מומלץ: יש לשתות מנה אחת ביום על קיבה ריקה. 
מים  עם  לערבב  ניתן  ישירות מהשקיק.  לשתייה  מיועד 

לקבלת משקה טעים ובריא. 

אזהרה: יש להתייעץ עם הרופא המטפל שלך לפני שימוש 
בתוסף בריאות זה או אחר, בייחוד אם את בהריון, מניקה או 
אם יש לך או היה לך מצב רפואי כלשהו או במקרה שקיים 

שימוש מקביל בתרופות מרשם. 

אחסון: לשמירה על טריות יש לאחסן במקום קריר ויבש. 

התוסף הינו טבעוני ואינו מכיל גלוטן!

רכיבים אחרים:

  .(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. 

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC | WWW.BEPIC.COM

Erythritol, natural favor, malic acid, citric acid, 
stevia
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GR8 KIDS
Nutritional Power Sticks
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Every stick of GR8 KIDS contains the natural plant-derived vitamins (phytonutrients) of 4.5 servings 
of whole food fruits and vegetables. Because our bodies have evolved to utilize this form of 
vitamins, they are highly bioavailable to our bodies and our bodies can use them with high efficiency. 

The difference in nutrients from whole foods versus synthetic vitamins is night and day. Whole food
derived vitamins are in their complete form and are much more bioavailable and usable by the body.

A good example is Vitamin C. Most Vitamin C supplements contain only Ascorbic Acid or a less acidic 
version called Ascorbate. But Ascorbic Acid is NOT Vitamin C. It only represents the outer ring that serves 
as a protective shell for the entire Vitamin C complex. Real Vitamin C found in whole foods also contains 
Bioflavonoids, Rutin, Factor K, Factor J, Factor P, Tyrosinase, Ascorbinogen, as well as Ascorbic Acid.

When you take only Ascorbic Acid found in synthetic Vitamin C tablets or powders, your body must 
extract all the other components of the full Vitamin C complex from the body’s tissues in order to 
make use of it. But if your body does not have adequate reserves of the other components, Ascorbic 
Acid itself does not provide any of the health benefits that the full Vitamin C complex does; so your 
body just eliminates the unused Ascorbic Acid through your urine.

The Whole Food Nutrient Blend in GR8 KIDS captures the complex nutrients and phytonutrients 
from fresh fruits and vegetables. It is 100% natural and derived from whole food plants. 

GR8 KIDS is nutritionally dense; has optimum bioavailability and biosorption; and has a high uptake 
into the body – making it a great, healthy supplement for the body to use. Plus, it is shelf stable and 
involved no chemicals, synthetics, or excipients in processing. 

ADDITIONAL DETAILS

תזונה עוצמתית במקלונים 

פרטים נוספים

המופקים  מהצומח (פיטונוטריינטים)  טבעיים  ויטמינים  של  מנות  מכיל 4.5   GR8 KIDS של שקיק  כל 
מפירות וירקות מלאים. מכיוון שהגוף שלנו בנוי להשתמש בוויטמינים בצורה הספציפית הזו, הם בעלי 

זמינות ביולוגית גבוהה והגוף שלנו יכול לנצל אותם ביעילות מרבית. 
  

ישנו הבדל גדול מאוד בין רכיבי תזונה ממזון מלא לעומת ויטמינים סינתטיים. ויטמינים ממזון מלא 
יותר  טובה  ספיגה  עם  גבוהה  ביולוגית  זמינות  לבעלי  אותם  שהופך  מה  בצורתם הכוללת,  מסופקים 

בגוף. 
  

ניתן להביא כדוגמא את ויטמין C. רוב תוספי ויטמין C מכילים רק חומצה אסקורבית או גרסה פחות 
השכבה  את  רק  מייצגת  אלא   ,C ויטמין אינה  היא  אסקורבית  חומצה  אך  בשם אסקורבט.  חומצית 
החיצונית המשמשת כמעטפת הגנה לקומפלקס המלא של ויטמין C. ויטמין C אמיתי המצוי במזונות 
מלאים מכיל גם ביופלבונואידים, רוטין, פקטור K, פקטור J, פקטור P, טירוזינאז, אסקורבינוגן, כמו גם 

חומצה אסקורבית. 

כאשר נוטלים רק את החומצה האסקורבית שמשווקת בטבליות או באבקה של ויטמין C סינתטי, הגוף 
שלך נאלץ להפיק את כל יתר המרכיבים של קומפלקס ויטמין C המלא מרקמות הגוף. אך אם בגוף שלך 
אחד  לא  אף  מספקת  אינה  עצמה  אסקורבית  חומצה  הרכיבים האחרים,  של  נאותים  מצבורים  אין 
מהיתרונות הבריאותיים שיש לקומפלקס המלא של ויטמין C; במקרה זה הגוף שלך פשוט מפריש את 

החומצה האסקורבית עם השתן מבלי להשתמש בה. 

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC | WWW.BEPIC.COM
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GR8 KIDS 
Nutritional Power Sticks
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Every stick of GR8 KIDS contains the natural plant-derived vitamins (phytonutrients) of 4.5 servings 
of whole food fruits and vegetables. Because our bodies have evolved to utilize this form of 
vitamins, they are highly bioavailable to our bodies and our bodies can use them with high efficiency. 

The difference in nutrients from whole foods versus synthetic vitamins is night and day. Whole food 
derived vitamins are in their complete form and are much more bioavailable and usable by the body.

A good example is Vitamin C. Most Vitamin C supplements contain only Ascorbic Acid or a less acidic 
version called Ascorbate. But Ascorbic Acid is NOT Vitamin C. It only represents the outer ring that serves 
as a protective shell for the entire Vitamin C complex. Real Vitamin C found in whole foods also contains 
Bioflavonoids, Rutin, Factor K, Factor J, Factor P, Tyrosinase, Ascorbinogen, as well as Ascorbic Acid.

When you take only Ascorbic Acid found in synthetic Vitamin C tablets or powders, your body must 
extract all the other components of the full Vitamin C complex from the body’s tissues in order to 
make use of it. But if your body does not have adequate reserves of the other components, Ascorbic 
Acid itself does not provide any of the health benefits that the full Vitamin C complex does; so your 
body just eliminates the unused Ascorbic Acid through your urine.

The Whole Food Nutrient Blend in GR8 KIDS captures the complex nutrients and phytonutrients 
from fresh fruits and vegetables. It is 100% natural and derived from whole food plants. 

GR8 KIDS is nutritionally dense; has optimum bioavailability and biosorption; and has a high uptake 
into the body – making it a great, healthy supplement for the body to use. Plus, it is shelf stable and 
involved no chemicals, synthetics, or excipients in processing. 

ADDITIONAL DETAILS

תזונה עוצמתית במקלונים 

פרטים נוספים

  
והפיטונוטריינטים  התזונה  רכיבי  את  לגוף  מספקת   GR8 KIDS בתוסף המלאים  המזונות  תערובת 

המתקבלים מפירות וירקות טריים. רכיבי התוסף הם 100% טבעיים ומופקים ממזונות מלאים. 
  

GR8 KIDS עמוס בחומרים מזינים ובעל זמינות ביולוגית גבוהה עם ספיגה יעילה בגוף, מה שהופך אותו 
לתוסף בריאות נהדר ומועיל. בנוסף, ההרכב הוא יציב ביותר בעת האחסון, למרות שתהליך הייצור אינו 

מכיל כימיקלים, חומרים סינתטיים או חומרי עזר. 

EXCLUSIVELY FROM B-EPIC | WWW.BEPIC.COM
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