A TERMÉKEK FOGYASZTÁSA
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Hogyan csináljuk, könnyen és egyszerűen három lépésben:
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1. LÉPÉS:
2. LÉPÉS:
3. LÉPÉS:
-

2- 5 Recoverytabletta reggel éhgyomorra
fél óra után keverje be reggelire a koktélt - 2 mérőke SHAKE és 1 mérőkeGREENS
2 – 5 Recoverytabletta (min. 30 perccel ebéd előtt vagy egy órával ebéd után)
2 – 4 GreenCapskapszula a nap folyamán szükség szerint
2 – 5 Recoverytabletta (min. 30 perccel vacsora előtt vagy egy órával vacsora után)
2 – 4 AlkalineBoosterkapszula lefekvés előtt

1. LÉPÉS:
2. LÉPÉS:
3. LÉPÉS:
-

2- 5 Recoverytabletta reggel éhgyomorra
fél óra után keverje be reggelire a koktélt - 2 mérőke SHAKE és 1 mérőkeGREENS
2 – 5 Recoverytabletta (min. 30 perccel ebéd előtt vagy egy órával ebéd után)
2 – 4 GreenCapskapszula a nap folyamán szükség szerint
2 – 5 Recoverytabletta (min. 30 perccel vacsora előtt vagy egy órával vacsora után)
2 – 4 AlkalineBoosterkapszula lefekvés előtt

SevenPoint2 RecoverywithHydroFX-étrendkiegészítő
Összetevők (egy tablettában):kalcium-foszfát (198,00 mg), mikrokristályos cellulóz E460 (139,50 mg), magnéziumkarbonát (70,875 mg), magnézium por (23,625 mg), magnézium-sztearát E572 (16,65 mg) – csomósodásgátló
anyag, szilícium-dioxid E551 (1,35 mg) – csomósodásgátló anyag. Ajánlott fogyasztás: naponta 3-szor 1 – 3 tabletta,
elegendő mennyiségű folyadékkal.
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Összetevők (egy tablettában):kalcium-foszfát (198,00 mg), mikrokristályos cellulóz E460 (139,50 mg), magnéziumkarbonát (70,875 mg), magnézium por (23,625 mg), magnézium-sztearát E572 (16,65 mg) – csomósodásgátló
anyag, szilícium-dioxid E551 (1,35 mg) – csomósodásgátló anyag. Ajánlott fogyasztás: naponta 3-szor 1 – 3 tabletta,
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SevenPoint2 RecoverywithHydroFXporban - étrendkiegészítő
Összetevők (egy adagban): almasav (133,65mg), magnézium-karbonát(65 mg), szilícium-dioxid (1,35mg) –
csomósodásgátló anyagok. Ajánlott fogyasztás: Tegyen naponta 2 - 3-szor 1 - 2 adagot (a folyadék mennyiségétől
függően) a kedvenc italába. A doboz szórófejjel van ellátva, egy szórás kb. 100 mg-nak felel meg. Két szórás egy
adagnak felel meg. A dobozban mérőkanál is van, ami szintén 100 mg-nak felel meg.
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SevenPoint2 Protein Shake - étrendkiegészítő
Összetevők (grammban 100g-ra): Rostok keveréke: Organikus certifikált rizs fehérje (12,865g), genetikailag nem
módosított sárga borsó fehérje (12,79g), napraforgó olaj (1,55g) – emulgeálószer, Organikuscertifikált –
AgaveInulin (0,31g) – oldható rost, köles liszt (0,102g), amaránt (0,102g), lenmag (0,099g), lucerna csíra (0,099g),
quinoa csíra (0,099g), természetes vanília aroma (0,365g) – aroma, organikuscertifikált– guargumi E412 (0,729g) –
sűrítő anyag, gumiarábikum E414 (0,7g) – sűrítő anyag. Ajánlott fogyasztás: Keverjen össze 1 – 2 mérőkényi port
240 ml hideg vízben, rizs-, kókusz- vagy mandulatejben naponta egyszer vagy kétszer. Fogyasztás előtt rázza fel.
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SevenPoint2 Greens - étrendkiegészítő
Összetevők (grammban 100g-ra): Füvek keveréke: Organikus certifikált –árpafű levéből nyert por (2,489g), búzafű
levéből nyert por (0,996g), lucerna egész leveleiből nyert por (0,387g), búzafű egész leveleiből nyert por (0,3g),
árpafű egész leveleiből nyert por (0,199g), zabfű egész leveleiből nyert por (0,199g). Rostok keveréke: Organikus
certifikált – barna rizsszemek (3,285g) – prebiotikumok, AgaveInulin (0,398g) – oldható rost, petrezselyem por
(0,1g), káposzta por (0,1g), pitypang levelekből nyert por (0,1g), sárgarépa por (0,1g), káposztából nyert por (0,1g),
spenót por (0,1g), brokkoli csírából nyert por (0,1g), egész brokkoliból nyert por (0,025g). Ízesítők keveréke:
Organikus certifikált – alma aroma (0,299g),málna aroma (0,299g), guargumi E412 (0,199g) – sűrítő anyag, alma por
(0,1g), természetes Luo-chan-kuokivonat (0,075g), barna rizspor kivonat (0,05g) –csomósodásgátló anyag. Ajánlott
fogyasztás: Egy lapos mérőkényi port keverjen össze 170 – 230 ml hideg vízzel naponta egyszer vagy kétszer.
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SevenPoint2 GreenCaps - étrendkiegészítő
Összetevők (grammban 100g-ra): Organikus certifikált–árpafű levéből nyert por (827,4mg), búzafű levéből nyert
por (630,4mg), zabfű egész leveleiből nyert por (394mg), petrezselyem por (19,7mg), káposzta por (19,7mg),
pitypang levelekből nyert por (19,7mg), sárgarépa por (19,7mg), káposztából nyert por (0,985mg), spenót por
(0,985mg), brokkoli csírából nyert por (0,985mg), egész brokkoliból nyert por (0,985mg) Ajánlott fogyasztás: Napi
egyszer 2 kapszula.
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SevenPoint2 AlkalineBooster-étrendkiegészítő
A szabadalmaztatott lúgosító ásványi anyagok keverékének összetevői (grammban 100g-ra): Ásványi sók
keveréke (2808 mg): (nátrium-hidrogénkarbonát, magnézium-karbonát, kálium-hidrogénkarbonát, kalciumkarbonát), himalájai só (720 mg), édeskömény mag (36 mg), hibiszkusz gyökér (18 mg), organikus citrom por (18
mg). Ajánlott fogyasztás: naponta 2 – 4 kapszula.
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Figyelem: Ne lépje túl az ajánlott napi adagolást. Hideg és száraz helyen tárolandó. Terhesség és szoptatás esetén a fogyasztást konzultálja orvosával. A
fogyasztásuk nem alkalmas gyerekek számára 3 éves korig. Gyerekektől elzárva tartandó. Védje a közvetlen napfénytől. Amennyiben a védő csomagolás
meg volt sértve vagy eltávolítva, a terméket ne fogyassza. A SevenPoint2 étrendkiegészítők nem helyettesítik a változatos étrendet.
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