
Až dve tretiny Američanov nie je dostatočne 
hydratovaných . A my tomu rozumieme. Pitie 
aspoň 2 litrov vody denne sa stáva bežným. 
Teraz môžete vylepšiť chuť akejkoľvek tekutiny, 
ako aj zlepšiť vašu hydratáciu a príjem vitamínu 
B len stlačením JOOST™. 

Dve prírodne ochutené ovocné zmesi premenia 
vaše staré nápoje na nápoje úžasnej chuti, ktorým 
chýba už iba dáždniček do pohára. Komplexné 
a sladké, tieto prírodné príchute vylepšia akýkoľvek 
nápoj. Ananás - Kokos - Zázvor a Čučoriedky - 
Acai - Citrón vedia, ako vášmu nápoju dodať 
zábavu, chuť a kyselinu listovú... spolu s mnohými 
ďalšími vitamínmi. 

Keď ste hydratovaní, nielenže sú vaše svaly plné 
energie, ale B vitamíny sú taktiež známe tým, 
že pomáhajú premieňať jedlo na energiu. 

Táto ľahko použiteľná, stlačiteľná fľaša do ruky je 
plná šťavy a možno z nej pripraviť až tridsať 2,4 dl 
nápojov. Každá kvapka je plná chuti, takže stačí 
jedno stlačenie a okamžite uvidíte ako žiarivá 
farba a výborná príchuť premieňajú váš nápoj. 
Obsahuje stéviu a úžasný zdroj vitamínov B6 
a B12, kyselinu listovú a vitamín C. Títo šetriči 
popíjania opätovne hydratujú vaše telo 
a uspokojujú vaše chuťové poháriky.

ZLOŽENIE:
voda, cukor, zvlhčovadlo glycerol, regulátor 
kyslosti kyselina citrónová, maltodextrín, 
vitamín C (kyselina L-askorbová), sladidlo 
glykozidy steviolu, prírodné arómy, 
zahusťovadlo arabská guma, vitamín B6 
(pyridoxínhydrochlorid), konzervačné látky: 
sorban draselný, benzoan sodný, kyselina listová, 
vitamín B12 (kyanokobalamín).

OBSAH:
60 ml

DÁVKOVANIE:
1 dávka (2 ml - nadávkujete jedným stlačením 
fľaše) 1 x denne - rozmiešajte v cca 240 ml vody. 
Sirup konzumujte vždy v zriedenom stave! 

UPOZORNENIE:
Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy! 
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy! 
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku! 
Skladovať mimo dosahu detí! Skladujte v suchu 
a chráňte pred priamym slnečným žiarením. 

Nápoje

JOOST™

• 5 kalórií v jednej porcii

• úžasný zdroj vitamínu B6, B12, kyseliny   
 listovej a vitamínu C

• dve prírodné príchute, ktoré uhasia váš
 smäd: Ananás - Kokos - Zázvor 
 a Čučoriedky - Acai - Citrón

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, 
zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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 2. verzia produktového listu

PRODUKT #516 Čučoriedka    #517 Ananás


