ENERGIFRISÄTTNING

Näringsvärde:
Per 100 g

per 3 kapslar

%EU RDI*

303 kcal

4,9 kcal

-

1270 kJ

20,4 kJ

Energi
Protein

24,30 g

0,39 g

-

Kolhydrater

11,20 g

0,18 g

-

Fett

3,70 g

0,06 g

-

Vitamin B1

87,90 mg

1,40 mg

100%

Vitamin B2

99,10 mg

1,60 mg

100%

Vitamin B6

125,3 mg

2,00 mg

100%

Zink

323,5 mg

5,19 mg

35%

Mangan

61,70 mg

0,99 mg

-

Koppar

22,40 mg

0,36 mg

Vitamin E
2,5 mg
*Av EU rekommenderat dagligt intag.

25%

Ingredienser:		
Kalciumcitrat (37,4%), gelatin, glukos, fyllnadsmedel: mikrokristallinsk cellulosa;
pulver av klorellaalg (7,5%), äppelsyra (6,1%), pulver av shitake svampmycel (5,6%),
klumpförebyggande medel: magnesiumstearat, kiseldioxid; zinkcitrat, kajennpulver
(0,9%), laktoferrin 0,9% (mjölkprotein), mangankarbonat, pyridoxinhydroklorid,
riboflavin, tiaminhydroklorid, kopparcitrat.
För uppdaterad lista över ingredienser och näringsvärden vänligen se produktetikett.
ENDAST TILLGÄNGLIGA
VIA DIN

OBEROENDE
HERBALIFE
DISTRIBUTÖR

Viktkontroll
Nutrition Active kapslar innehåller viktiga
B-vitaminer som hjälper till att omvandla
maten till bränsle. Nutrition Active hjälper
till att stödja energimetabolismen och
energiproduktionen. Detta är viktigt i
samband med ett viktkontrollprogram men
också som en del av en upptagen, aktiv eller
sportig livsstil.
VIKTIGA FÖRDELAR

VARFÖR BEHÖVER DU DEN HÄR?
B-vitaminer är viktiga för energimetabolismen och energiproduktionen genom
att de frigör energin i maten som vi äter. Eftersom B-vitaminer är vattenlösliga
lagras de inte i kroppen. Därför är det viktigt att se till att kroppen får i sig
dagsbehovet antingen genom ökat intag av B-vitaminrik mat eller kosttillskott.
Detta är speciellt viktigt om du har valt ett viktkontrollprogram eller har en aktiv
eller sportig livsstil.
ANVÄNDNING
Ta en kapsel tre gånger om dagen. Genom att ta Nutrition Active kan du
hjälpa kroppen att frigöra energin från maten, så att du får ut de största
näringsmässiga fördelar från maten du äter.

•	Viktig B-vitaminkälla som hjälper till att omvandla mat till bränsle
och stödjer energiomsättningen
•	Innehåller det essentiella spårmineralet koppar som stödjer
energiproduktionen
PROVA OCKSÅ

Liftoff, en brusande koffeinhaltig
lågkalorienergidryck som innehåller Boch C-vitaminer kan hjälpa dig att bli
pigg och fokuserad.
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