محلول خوراکی جین سینگ پالس َرپید انرژی
12عدد ویال 15میلی لیتری

12 FLACONCINI BEVIBILI
AROMA ARANCIO
da 15 ml

محلول خوراکی
جین سینگ پالس َرپید انرژی
هر یک از بطری های حاوی این فرآورده شامل مواد مؤثره
ای چون کارنیتین )، (L-carnitineگوارانا ،جین سینگ
کره ای ،کوال و ساپونین می باشد .در پوش هر بطری حاوی
ویتامین  Cو کراتین و ویتامین  Eمی باشد که به صورت
پودر می باشد.هنگام باز کردن درب قرمز رنگ بطری،پودر
موجود در آن وارد مایع موجود در بطری می شود و بعد
از تکان دادن بطری بمدت چند ثانیه محتوای بطری قابل
مصرف خواهد بود.
این فرآورده یک تونیک قوی و موثر برای بدن و اعمال
مغزی به شمار می آید .این فرآورده نیروزا برای
ورزشکاران،دانش آموزان و دانشجویان ،افرادیکه در
دوره نقاهت بسر می برند و سالمندان در شرایط استرس
های فیزیکی و ذهنی توأم با ضعف و خستگی و تأمین
انرژی توصیه می گردد.
در جوانان و مدیران جهت کمک به تقویت قوای فکری و
ذهنی و رفع خستگی جسمی روحی بسیار مفید و مؤثر می
باشد.
این فرآورده به دلیل شکل دارویی که دارد فراهمی
زیستی ) (bio availabilityفوق العاده باالئی دارد و جذب
آن بسیار باال است.

اثرات اصلی مواد مؤثر و فعال:

 :L-carntine.1این ماده در بدن توسط متیونین و lesine
سنتز و تولید می گردد.ال-کارنیتین نقش عمده ای در
متابولیسم اسیدهای چرب دارد.همچنین در فرآیند بتا
اکسیداسیون نیز نقش عمده ای دارند.این ماده عملکرد
ماهیچه ها را به نحو شایسته ای تنظیم و اعمال می نماید.
 vit c (Ascorbic Acid): vit c .2آنتی اکسیدان بوده و
سلولها را در برابر خسارات وارده از طریق رادیکال های
آزاد محافظت می نماید.همچنین سیستم ایمنی و دفاعی
بدن را بهبود بخشیده و در مقابل سرماخوردگی مقاوم
می نماید.همچنین سیستم ایمنی و دفاعی بدن را بهبود
بخشیده و در مقابل سرماخوردگی مقاوم می نماید.

V I TAMI NA C , V I TA MIN A E , L -C A R N IT IN A , C R E AT I NA, con GINSENG, GUARANA, COLA ed ELEUTEROCOCCO

گوارانا،اعمال مغزی را تحریک کرده و فعالیتهای قلبی و عقالنی
را بدون هیچگونه اثر سوء و ایجاد بی خوابی،بهبود و افزایش
می دهد.
.5عصاره خشک ریشه ( Korean Ginsengجین سینگ
کره ای) :این عصاره سرشار از مواد فعال و نیروزا می
باشد Saponin ، Ginsenoside .و ویتامین های گروهB
که در این گیاه وجود دارد،بر روی سیستم فیزیولوژیکی
بدن عمل کرده و موجب تسریع عملکرد و فعالیت آن می
شود.همچنین در ورزشکاران تمرکز فکری و ذهنی را
باال می برد و اعمال ورزشی را بهبود می بخشد.

 – creatine .3کراتین  :این ماده در بدن تبدیل به فسفات
های کراتین می گردد.فسفات های کراتین انرژی الزم جهت
انقباض ماهیچه ها را فراهم می سازند.

.6عصاره خشک دانه های  : Kolaاین دانه ها حاوی کافئین
می باشد و،کافئین سیستم عصبی را تحریک نموده و مقاومت
آن را در مقابل خستگی افزایش می دهد.

 .4عصاره خشک دانه های ( Guaranaگوارانا)  :دانه های
گوارانا حاوی مقادیر زیادی تانن و کافئین می باشند.این
مواد دارای خاصیت ضد ناتوانی جسمی و ضعف می باشد.
تانن موجود در آن سبب ترشح آدرنالین گردیده و موجب
افزایش مصرف کالری در بدن و در نتیجه کاهش استرس
های فیزیکی و ذهنی می گردد.

.7ویتامین  : Eاین ماده خاصیت چربی دوست دارد
( )Lipophilicو مستقیما روی غشاء چربی سلولها اثر کرده و
مانع تخریب آنها می گردد.این ویتامین سطح  LDLخون را
کاهش داده و موجب افزایش سطح ( HDLکلسترول خوب)
خون می گردد.ویتامین  Eدر طول دوران حاملگی جهت رشد
جنینبسیارمفیدمیباشد.

.8عصاره خشک ریشه  : Eleutherococcusاین ماده حاوی
ساپونین ها می باشد،و ظرفیت بدن را در برابر استرس
افزایش می دهد.احساس ضعف و خستگی فکری را کاهش
داده و در هنگام اعمال ورزشی و مطالعه،کیفیت انجام این
امور را باال می برد.

بسته بندی:هر جعبه حاوی  12عدد بطری 15میلی
لیتری می باشد.
نحوه مصرف:روزانه محتوی یک بطری را یا به صورت
خالص یا رقیق شده با آب ترجیحا صبحها و یا در زمان
خستگی مصرف گردد.

ویال 15میلی لیتری

