
Nutri-NRG

Power Up Your 

Body & Mind!

For more information, contact a 

B-Epic Independent Brand Partner.

Sugar-Free & Low Calorie
BOOSTED LEMONADE, NATURAL ENERGY DRINK

Power up your body and mind! Nutri-NRG boosted 
lemonade, natural energy supplement drink tastes 
great and is great for you. Bursting with flavor, our 
power-packed lemonade naturally boosts the body 
and mind for hours.  Plus, it is loaded with superfood 
chia seeds, vitamins, and minerals. Each pack comes 
with a mix of two mouth-watering lemonade flavors:  
Cucumber Lime and Strawberry Dragon Fruit.

Sugar-free and low-calorie, Nutri-NRG is a refreshing 
supplement to a healthy diet or any weight 
management plan. It is formulated to provide 
long-lasting, natural appetite suppression and 
increased focus, which may help reduce cravings and 
aid in sustaining healthy eating habits.  
 
Nutri-NRG contains two powerful nutritional complexes 
that work synergistically to help optimize physical 
and cognitive performance as well as provide a 
balanced boost that lasts for hours. The Nutri-NRG 
Energy Complex is formulated to naturally increase 
energy levels, reduce feelings of fatigue and stress, 
and invigorate and sustain physical and mental stamina. 
The Nutri-NRG Mental Acuity Complex has cognitive- 
enhancing properties that may boost brain function 
and improve mental performance.

BENEFITS MAY INCLUDE:

• Optimize Body and Mind for 
    Peak Performance

• Increase Energy and Sustain 
    Stamina for Hours

• Enhance Focus, Mental Clarity, 
    Memory, and Mood

• Help Curb Cravings and Aid in 
    Healthy Weight Management

PRODUCT DETAILS:

• Lemonade-Flavored, Natural
   Energy Supplement Drink

• Two Flavors: Strawberry Dragon 
   Fruit and Cucumber Lime

• 100% Sugar-Free and Only
   25 Calories Per Serving
• Infused with superfood Chia Seeds
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דל קלוריות, ללא סוכר
 לימונדה עם בוסטר - משקה אנרגיה טבעי

העצימו את הגוף והנפש שלכם! לימונדת Nutri-NRG היא משקה 
בדיוק לצרכיך.  המתואם  טעם נהדר,  בעל  טבעי  אנרגיה 
רכיבים  ומכילה  ועשיר  נפלא  טעם  בעלת  היא  שלנו  הלימונדה 
ייחודיים שימריצו את הגוף והיכולות הקוגניטיביות למשך שעות 
ויטמינים  זרעי צ'יה,  של  על  מזון  מכיל  המשקה  רבות. בנוסף, 
בכל חבילה:  ייחודיים  טעמים  בעלות  תערובות  שתי  ומינרלים. 

מלפפון עם ליים ותות שדה עם פיטאיה. 

Nutri-NRG הוא תוסף מרענן לתזונה בריאה או לתוכנית דיאטה. 
המשקה הינו דל קלוריות ואינו מכיל סוכר. מדכא תיאבון באופן 
צריכת  למנוע  שעשוי  מה  את הריכוז,  ומעלה  זמן  ולאורך  טבעי 

מזון מתוך דחף ולסייע לשמור על הרגלי תזונה בריאים. 

אשר  תזונתיות עוצמתיות,  תרכובות  שתי  מכיל  Nutri-NRG
הגופניים  הביצועים  לשיפור  ועוזרות  בסינרגיה  פועלות 
והקוגניטיביים וכן מספקות בוסטר מאוזן של אנרגיה הנשמרת 
באופן  להעלות  נועד   Nutri-NRG Energy תרכיב למשך שעות. 
עייפות ומתח,  של  תחושות  להפחית  רמות האנרגיה,  את  טבעי 
להמריץ את הגוף ולשמור על כושר גופני ויציבות נפשית. תרכיב 
היכולות הקוגניטיביות,  את  מעלה   Nutri-NRG Mental Acuity

משפר את תפקוד המוח ומאזן את המצב הרגשי.!

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

העצימו את הגוף 
 והנפש שלכם! 

המשקה עשוי לסייע בדרכים הבאות: 

·   לשפר את התפקוד הגופני והנפשי 
·   להעלות את רמות האנרגיה בגוף  
    ולשמר אותה למשך שעות רבות 

·   לאזן את המצב הרגשי וכן לשפר את  
    הריכוז, הזיכרון ומצב הרוח 

·   לעזור להפחית משיכה למזונות  
   ולשמור על תזונה בריאה ומשקל תקין 

  
מידע על המוצר: 

·   תוסף מזון שהוא משקה אנרגיה טבעי 
    בטעם לימונדה 

·   שני טעמים נפלאים: תות שדה עם 
    פיטאיה ומלפפון עם ליים 

·   100% ללא סוכר, 25 קלוריות למנה בלבד 
·   מכיל מזון על של זרעי צ'יה 
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Nutri-NRG
Natural Energy Lemonade

PRODUCT DETAILS
SUGGESTED USE: Mix 1 stick pack with 16 ounces of 
cold water. Take as needed; 1-2 servings per day.

CAUTION: Do not exceed recommended dose. Consult 
your physician before taking this or any health 
supplement if you have or had a medical condition 
and/or are taking prescription drugs.  

WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Not 
intended for use by people under age 18. Do not use if 
pregnant or nursing.  

STORAGE: Store in a cool, dry place to maintain 
freshness.

Vegan Friendly and Gluten-Free

MADE IN USA

NutriNRGTM   is a registered trademark of B-Epic Worldwide, LLC.

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: Natural Flavors, Citric Acid, 
DL-Malic Acid, Stevia, Sucralose, Beet Juice 
Powder, Xanthan Gum

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 Stick (8.5 grams)
Amount Per Serving

Calories 25
% DV*

Total Fat
Cholesterol
Sodium
Total Carbohydrate

Nutri-NRG Energy Complex

Nutri-NRG Mental Acuity
Complex

2 %

8 %

0 %

1.5 g
0 %

1 %

0 mg
0 %10 mg

Protein 2 %1 g
5,360 mg

340 mg

3 g
2 g
0 g
0 g

†

†

† Daily Value (DV) not established.

* Percent Daily Values (% DV) are based on a
2,000 calorie diet.

Dietary Fiber 
Total Sugars 
   Includes 0 g Added Sugars

Chia Seeds, Green Tea, Yerba 
Mate, Mucuna Pruriens, Guarana, 
Theobromine

L-Tyrosine, L-Theanine, Phenylethylamine 
HCL (PEA), Higenamine, Bacopa 
Monnieri, Alpha GPC

Vitamin A (acetate)
Vitamin C (ascorbic acid)
Vitamin D3 (cholecalciferol)
Vitamin E (D-alpha
tocopheryl acetate)
Vitamin B1 (thiamin HCL)
Vitamin B2 (riboflavin)
Vitamin B3 (niacinamide) 
Vitamin B6 (pyridoxine HCL)
Vitamin B12 (methylcobalamin)
Vitamin B9 (folic acid)
Zinc (zinc citrate)
Chromium (chromium picolinate)

900 mcg
100 mg
10 mcg
10 mcg

8 mg
1.5 mg
16 mg
2 mg

8 mcg
1000 mcg

11 mg
160 mcg

100%
111%
50%
67%

667%
115%
100%
118%
333%
250%
100%
457%

!לימונדת אנרגיה טבעית

מידע על המוצר
מים קרים.  עם 500 מ"ל  אחד  שקיק  ערבבו  שימוש מומלץ: 

ניתן לצרוך 1-2 מנות ליום, לפי הצורך. 

עם  להתייעץ  יש  המינון המומלץ.  את  לעבור  אין  אזהרה: 
הרופא המטפל שלך לפני שימוש בתוסף בריאות זה אחר אם 
שקיים  במקרה  כלשהו ו/או  רפואי  מצב  לך  היה  או  לך  יש 

שימוש מקביל בתרופות מרשם. 

אזהרה: יש לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים. המוצר מיועד 
לשימוש במבוגרים מגיל 18 ומעלה. אין להשתמש בזמן הריון 

או בתקופת הנקה. 
  

אחסון: לשמירה על טריות יש לאחסן במקום קריר ויבש. 

המשקה הינו טבעוני ואינו מכיל גלוטן 

רכיבים אחרים: חומרי טעם טבעיים, חומצת לימון, 
חומצה מאלית DL, סטיביה, סוכרלוז, אבקת מיץ סלק, 

קסנטן גאם 

  .(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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