
Electrosport®

	 יתרונות	
מחזיר	לגוף	אלקטרוליטים		 

ומינרלים	שאבדו	במהלך	הזעה	
ופעילות	גופנית

ללא	תוספת	סוכרים,	כימיקלים		 
או	ממריצים	מלאכותיים

מושלם	לספורטאים	ולאנשים		 
המנהלים	אורח	חיים	פעיל

נוסחה	מרוכזת	למען	הרווית	הגוף		 
בכמות	מספיקה	של	נוזלים

מחזיר	נוזלים	לגוף,	מחדש	כוחות	וממריץ
משקה צמחי מרוכז המספק לגוף אלקטרוליטים )נתרן, אשלגן ומגנזיום( ו-10 
מינרלים חשובים, והכל בלגימה טבעית אחת. ניתן להוסיף את תוכן הבקבוקון 

ל-®Fortune Delight או למים כדי להרוות במהירות את הגוף בנוזלים ולחדש את 
מלאי החומרים החיוניים לגוף. המשקה אינו מכיל כימיקלים, תוספת סוכרים או ממתיקים 

מלאכותיים. ®Electrosport, עם הנוסחה המרוכזת שלו, הוא חלופה בריאה למשקאות 
ספורט ממותקים, אשר הינם גדולים בגודל אך קטנים בכמות החומרים המזינים

שבתוכם. 
 

פילוסופיית	ההתחדשות
משקאות ספורט רבים מכילים שני שליש מכמות הסוכר שיש במשקאות קלים 

ממותקים. בדרך-כלל הם מכילים גם סירופ תירס עשיר בסוכר פירות, חומרי טעם 
מלאכותיים וצבעי מאכל מלאכותיים, שאף אחד מהם אינו תורם לבריאות מיטבית. 

במקום לזהם את הגוף שלכם עם מרכיבים מפוקפקים אלה, בחרו דרך בטוחה 
להרוות את הגוף עם ®Electrosport. בהתבסס על פילוסופיית ההתחדשות של 

סאנריידר, המשקה מורכב מרכיבים טהורים וטבעיים כדי לתמוך בבריאות מיטבית 
ולשמור על רמה גבוהה של ביצועים.

רכיבים	בזרקור
אשלגן

אשלגן הוא מינרל חשוב ביותר לתפקוד של כל התאים, הרקמות והאיברים בגוף. זהו גם 
אלקטרוליט חיוני, חומר שמוליך חשמל בגוף.

מגנזיום
מאקרו-מינרל זה הינו בעל תפקיד חיוני בייצור אנרגיה אנאירובית ואירובית כאחד, 

במיוחד בחילוף החומרים של אדנוזין תלת-זרחתי )ATP(, שנחשב ל"מטבע האנרגיה" 
של תאי הגוף.  

סלניום
סלניום הוא מינרל חיוני לגוף משום שהוא תומך במערכת החיסונית, מעודד פעילות 

נוגדת-חמצון אשר מגנה מפני הנזק של רדיקלים חופשיים ומפני דלקתיות בגוף, וממלא 
תפקיד מפתח בשמירה על חילוף חומרים תקין.

 

שאלות	נפוצות
מהי חשיבותם של אלקטרוליטים? ש: 

  )pH( אלקטרוליטים משפיעים על כמות הנוזלים בגוף שלנו, על רמת החומציות ת:	
של הדם, על תפקוד השרירים ועל תהליכים חשובים אחרים.   

מדוע עלינו לחדש את מצבור האלקטרוליטים בגוף? ש: 
האיזון של אלקטרוליטים בגוף שלנו יכול להשתנות בקלות על-ידי הזעה,  ת: 

הקאה ושלשול. אנשים אשר עוסקים בפעילות גופנית שגרתית צריכים לחדש    
את מלאי האלקטרוליטים בגופם על-ידי שתייה של משקה בריא ומרוכז כמו   

 .Electrosport®  
מהם חלק מהמינרלים החשובים שהמשקה ®Electrosport מכיל?  ש:	 

הוא מכיל שילוב סינרגטי של מינרלים הנספגים בקלות, לרבות סידן, אשלגן,   ת:	 
מגנזיום, אבץ, ברזל, מנגן, כרום וסלניום.   

המלצות
 ,Fortune Delight® הוסיפו את תוכנו של בקבוקון אחד של 15 מ"ל לכשני ליטרים של

למים או למשקה אחר. מעולה לשימוש במהלך פעילות גופנית או בתוך 30-45 דקות 
לאחר פעילות גופנית, כדי להחזיר לגוף אלקטרוליטים ומינרלים שאבדו לגוף במהלך 

הפעילות.
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