
GR8 KIDS

Power Nutrition
Minden Korosztály

Számára!

További információért forduljon a 
B-Epic független márkapartnerhez.

Tele Gyumolcsokkel Es Zoldsegekkel
TÁPLÁLKOZÁSI POWER STICKS
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A GR8 KIDSTM mindenkinek nagyszerű... gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt! Nulla cukor, nulla kalória, és tele 
van tápanyagokkal a kényelmes, egyenesen a szájba vehető 
pálcikacsomagokban, így tökéletes napi 
táplálékkiegészítőnek, egészséges nassolnivalónak vagy 
mikrotápláléknak. Ráadásul egyszerű, szórakoztató módja 
az egészséges táplálkozási szokások bevezetésének és 
fenntartásának.

Tápláló, ízletes GR8 KIDSTM táplálékkal töltsd fel energiával 
a munkádat, a tanulást, a sportot és a játékot! A gyümölcsös 
ízzel teli és a friss gyümölcsökből és zöldségekből 
származó vitaminokkal teli termék a legjobb szuperétel 
minden korosztály számára. A gyümölcsök és zöldségek 
összes jótékony hatását biztosítja a cukor nélkül.

A GR8 KIDSTM tápanyag tartalom szempontjából gazdag és a 
szervezetben nagymértékben hasznosul. Minden egyes 
stick csomag 4,5 adag 100%-ban természetes, teljes értékű 
növényi tápanyagokat tartalmaz, és nyomelemekkel van 
dúsítva. A GR8 KIDSTM-ben található teljes értékű formában 
lévő, teljes értékű élelmiszerekből származó vitaminok 
lényegesen jobban elérhetőek biológiailag, jobban 
hasznosíthatóak a szervezet számára, mint a szintetikus 
vitaminok.

NAGYSZERŰ GYEREKEKNEK ÉS 
FELNŐTTEKNEK: 
• Ízletes és tápláló; 0 cukrot és 0 kalóriát 
    tartalmaz. 
• Két nagyszerű íz: Bogyós gyümölcsök: 
    Fruity Blast és Rockin' Berry 
• Tökéletes napi kiegészítő, egészséges 
    snack vagy mikrotápláléknak.
• Könnyű módja az egészséges 
    táplálkozási szokások bevezetésének 
    és fenntartásának

TERMÉK RÉSZLETEK: 
• Kényelmes, egyenesen a szájba vehető 
    pálcikák (nincs szükség vízre)
• Csupa természetes, biológiailag 
    hasznosuló vitaminokkal és ásványi 
    anyagokkal teli
• 100%-ban természetes, teljes értékű 
    gyümölcs- és zöldségkeverék

TAPASZTALJA MEG AZ ÉLETET MEGVÁLTOZTATÓ ELŐNYÖKET |  RÉSZLETEK A WWW.BEPIC.COM WEBOLDALON

TM

TM



GR8 KIDS
Táplálkozási Power Sticks

TERMÉK RÉSZLETEI

JAVASLOTT HASZNÁLAT: Vegyen be egy adagot naponta 
egyszer éhgyomorra. Öntse egy pálcikás csomag tartalmát 
közvetlenül a szájába. Vízre nincs szükség, de ízesített 
italhoz vízbe keverhető. 

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

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

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.

Egyéb összetevők: Erythritol, natural favor, malic 
acid, citric acid, stevia

Vegán-barát, Gluténmentes, MSG-mentes

A GR8 KIDSTM a B-Epic Worldwide, LLC bejegyzett 
védjegye.

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
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GR8 KIDS
Táplálkozási Power Sticks

A GR8 KIDSTM minden egyes rúdja 4,5 adag teljes értékű gyümölcs és zöldség természetes növényi eredetű vitaminjait 
(fitonutrienseit) tartalmazza. Mivel a szervezetünk úgy fejlődött ki, hogy a vitaminoknak ezt a formáját hasznosítani tudja, 
a szervezetünk számára nagymértékben biológiailag elérhetőek, és a szervezetünk nagy hatékonysággal tudja 
felhasználni őket. 

A teljes értékű élelmiszerekből származó tápanyagok és a szintetikus vitaminok közötti különbség napról napra nagyobb. 
A teljes értékű élelmiszerekből származó vitaminok teljes értékű formában állnak rendelkezésre, és sokkal jobban 
hasznosulnak a szervezetben.

Jó példa erre a C-vitamin. A legtöbb C-vitamin-kiegészítő csak aszkorbinsavat vagy annak kevésbé savas változatát, az 
aszkorbátot tartalmazza. Az aszkorbinsav azonban NEM C-vitamin, csak a külső gyűrűt jelenti, amely a teljes 
C-vitamin-komplex védőburkaként szolgál. A teljes értékű élelmiszerekben található valódi C-vitamin bioflavonoidokat, 
rutint, K-faktort, J-faktort, P-faktort, tirozinázt, aszkorbinogént, valamint aszkorbinsavat is tartalmaz.

Ha csak a szintetikus C-vitamin tablettákban vagy porokban található aszkorbinsavat szed, a szervezetnek a teljes 
C-vitamin-komplex összes többi összetevőjét ki kell vonnia a testszövetekből ahhoz, hogy felhasználhassa. Ha azonban a 
szervezet nem rendelkezik megfelelő tartalékokkal a többi komponensből, az aszkorbinsav önmagában nem nyújt olyan 
egészségügyi előnyöket, mint a teljes C-vitamin-komplex; így a szervezet a fel nem használt aszkorbinsavat egyszerűen 
a vizelettel üríti ki.

A GR8 KIDSTM teljes értékű tápanyagkeveréke a friss gyümölcsökből és zöldségekből származó komplex tápanyagokat és 
fitonutrienseket tartalmazza. Ez 100%-ban természetes és teljes értékű növényekből származik. 

A GR8 KIDSTM táplálkozási szempontból sűrű; optimális biológiai hozzáférhetőséggel és bioszorpcióval rendelkezik; és 
magas a felvétele a szervezetbe - így a szervezet számára nagyszerű, egészséges táplálékkiegészítő. Ráadásul polcstabil, 
és a feldolgozás során nem használ vegyszereket, szintetikus anyagokat vagy segédanyagokat. 

TOVÁBBI RÉSZLETEK
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