TOP FORM

DELIXIR

Συμβάλλει στην μυϊκή ανάπτυξη και ενδυνάμωση, προκειμένου
να καλυφθούν οι απαιτητικές ανάγκες της καθημερινότητας των
αθλητών και των αθλούμενων
Προωθεί τη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο
αίμα, καθότι το χρώμιο (υψηλής περιεκτικότητας/200μg στα 15ml)
βοηθάει άτομα με διαβήτη, συμμετέχοντας στον μεταβολισμό της
γλυκόζης και των λιπιδίων
Είναι πολύτιμο για την υγεία των ματιών καθώς τα προστατεύει
από την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και τον καταρράκτη
Άμεση και γρήγορη αποκατάσταση μετά από έντονης σωματικής
άσκησης και μετά από περίοδο κρυολογήματος ή μετεγχειρητική
κατάσταση
Ιδανικό ως συμπλήρωμα διατροφής για άτομα τρίτης ηλικίας
(65+), καθώς αποκαθιστά τα συνήθως χαμηλά επίπεδα ενέργειας
στον οργανισμό τους . Επιπλέον παρέχει προστασία, μειώνοντας
τον κίνδυνο νοσημάτων τα οποία είναι ιδιαίτερα συχνά κατά την
ηλικία αυτή και οδηγούν ως γνωστόν σε σοβαρές αναπηρίες και
αυξημένη θνησιμότητα
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κεκαθαρμένο και διηθημένο ύδωρ, μίγμα φυσικών φρουτοχυμών (από συμπυκνωμένες πηγές
απoτελούμενο από: πορτοκάλι, μήλο, μανταρίνι, γκουάβα, παπάγια, μοσχολέμονο, μάνγκο, ανανά, σταφύλι),
φρουκτόζη, κιτρικό κάλιο (παρέχει 5,5% ΣΗΠ σε κάλιο), γλυκονικό ασβέστιο (παρέχει 5,5% ΣΗΠ σε ασβέστιο),
γλυκονικό μαγνήσιο (παρέχει 4% ΣΗΠ σε μαγνήσιο), φυσικό βελτιωτικό γεύσης (μανταρίνι), καφεΐνη,
γαλακτωματοποιητής (ξανθάνης κόμμι), σορβικό κάλιο, π-αμινοβενζοϊκό οξύ, μηλικό οξύ, κιτρικό οξύ, γλυκαντικό
(γλυκοζίτες στεβιόλης). Χωρίς σίτο, γλουτένη, σόγια, αυγό, ξηρούς καρπούς και γάλα. Χωρίς συστατικά από
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ).
100% ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

DELIXIR TOP FORM - ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Πρόκειται για ένα καινοτόμα ρόφημα που συμβάλλει στην ενίσχυση της απαιτητικής καθημερινότητας των αθλητών
προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στον οργανισμό. Η μοναδική του φόρμουλα είναι ιδανική και για άτομα άνω
των 65 ετών καθώς συμβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος
συμμετέχοντας στην καλύτερη πνευματική και φυσική απόδοση. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην αγχολυτική
του λειτουργία, χάρη στο εκχύλισμα Rhodiola, το οποίο έχει τη χαρακτηριστική ικανότητα να αυξάνει τα επίπεδα
σεροτονίνης και ντοπαμίνης και άλλων νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα
υπέρτατα συναισθήματα της εφορίας και της ευδαιμονίας. Ένα επιπλέον σημαντικό συστατικό του ροφήματος
είναι το χρώμιο, το οποίο αποτελεί τον πολύτιμο σύμμαχο σε άτομα που επιθυμούν να «χτίσουν» μυϊκή μάζα,
να μειώσουν τον βάρος τους, να μειώσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους καθώς επίσης να μειώσουν τη
χοληστερίνη.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ
Βιταμίνη A (ως παλμιτική ρετινόλη)
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ)
Βιταμίνη D3 (ως χολικαλσιφερόλη)
Βιταμίνη Ε (ως οξική DL-α-τοκοφερόλη)
Βιταμίνη Β1 (ως υδροχλωρική θειαμίνη)
Βιταμίνη Β2 (ως ριβοφλαβίνη)
Βιταμίνη Β3 (ως νικοτιναμίδιο)
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική
πυριδοξίνη)
Βιταμίνη Β9 (φολικό οξύ)
Βιταμίνη B12 (ως κυανοκοβαλαμίνη)
Βιταμίνη Β7 (ως D-Βιοτίνη)
Βιταμίνη Β5 (ως D-παντοθενικό
ασβέστιο)
Βιταμίνη Κ (ως μενακινόνη)
Ψευδάργυρος (ως γλυκονικός
ψευδάργυρος)
Σελήνιο (ως σεληνικό νάτριο)
Χαλκός (ως γλυκονικός χαλκός)
Μαγγάνιο (ως γλυκονικό μαγγάνιο)
Σίδηρος (ως γλυκονικός σίδηρος)
Χρώμιο (ως πικολινικό χρώμιο)
Ιώδιο (ως ιωδικό νάτριο)
Διτρυγική χολίνη
Ινοσιτόλη
Λουτεϊνη (από άνθη κίτρινης μαργαρίτας)
Ζεαξανθίνη (από άνθη κίτρινης
μαργαρίτας)
Μίγμα αμινοξέων, αποτελούμενο από:
- αμινοξέα από υδρολυμένο κολλαγόνο†
- L-ταυρίνη
- L-καρνιτίνη
- L-γλουταμίνη
Εκχύλισμα ρίζας κορεατικού τσίνσενγκ
(Panax ginseng)
Εκχύλισμα ρίζας Ροδιόλας (Rhodiola
rosea)

ΑΝΆ ΔΌΣΗ (1 ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΟΥΠΑΣ=15ML)

% Σ.Η.Π.*

800 μg
500 mg
20 μg
12 mg
30 mg
30 mg
30 mg
20 mg

100%
625%
400%
100%
2700%
2148%
187%
1428%

400 μg
100 μg
400 μg
30 mg

200%
4000%
800%
500%

75 μg
7 mg

100%
70%

55 μg
1 mg
2 mg
3,5 mg
200 μg
75 μg
12,5 mg
25 mg
10 mg
2,5 mg

100%
100%
100%
25%
500%
50%
**
**
**
**

1500 mg
1497 mg
1 mg
1 mg
1 mg
56 mg

**

**

100 mg

*Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα, **Δεν έχει θεσπισθεί ΣΗΠ
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