
www.sunrider.com
כל הזכויות שמורות לתאגיד סאנריידר הבינלאומי ©2016

דף מוצר

Energy PlusTM  

יתרונות
מנת אנרגיה טבעית שאינה מלווה  	 

בנפילת קפאין
תומך במיקוד מנטאלי	 
מצוין כמנת אנרגיה לשעות אחר   	 

הצהריים
הגנה של נוגדי חמצון המצויים   	 

E בויטמין
נוסחה מבוססת שמן לספיגה   	 

אופטימאלית בגוף
עשוי להפחית אובדן זיכרון הקשור 	 

להזדקנות

נוסחה מבוססת על 
מומחיות הבעלים

ייצור עצמאי

עשוי מרכיבים טבעיים

תמיכה באורח חיים בריא

™Energy Plus מחוזק בתערובת בלעדית של צמחים ובויטמין E ממקורות טבעיים, 
המקדמים אנרגיה ומיקוד ללא תוספת של ממריצים או רכיבים מלאכותיים. רכיב מרכזי 

בנוסחה ייחודית זו הוא ויטמין E, אשר מגן על רקמות הגוף מנזקי חמצון. ויטמין E גם 
.K חשוב ביצירת תאי דם אדומים והוא מסייע לגוף להשתמש בויטמין

פילוסופיית ההתחדשות

 E משתמש בסוג טבעי של ויטמין Energy Plus™ .הגוף שלנו מזהה מזון, לא כימיקלים
d-alpha tocopherol acetate -טבעי מופיע כ E ויטמין .d-alpha tocopherol הנקרא

d-alpha tocopheryl succinate או ,d-alpha tocopheryl
לעומת ויטמין E טבעי, הויטמין הסינטטי )המיוצר במעבדות( מופיע כ-dl-prefix. בשל 
המולקולארי שלו, ויטמין E טבעי נספג טוב יותר בגוף מאשר הסוג המלאכותי  המבנה  

אשר מופק בדרך כלל ממוצרי נפט.

רכיבים בזרקור
Panax Ginseng

צמח זה משמש לצרכים רפואיים כבר מאות שנים. הוא משמש בעיקר לתמיכה   
בתפקודים קוגניטיביים, אנרגיה, ותפקוד מערכת החיסון.

פולן דבורים
נחשב לאחד מהמזונות המזינים ביותר שיש לטבע להציע, מכיל ויטמינים, מינרלים,  

פחמימות, ליפידים וחלבון. מגוון הנוטריינטים הופך רכיב זה למקור אנרגיה מצוין.

שמן נבט חיטה
שמן זה מופק מהנבט של החיטה. הוא עתיר בויטמין E ומהווה מקור טוב למגנזיום, אבץ, 

תיאמין, חומצה פולית, אשלגן, סלניום וזרחן. 

שאלות נפוצות
?Energy Plus™ מה הם חלק מהיתרונות של ש:  

™Energy Plus מחוזק בתערובת בלעדית של רכיבים טבעיים המשלבים    ת:  
תמיכה  באנרגיה פיזית ובמיקוד מנטאלי. רכיב מרכזי ב-™Energy Plus הוא    

ויטמין E,  נוגד חמצון עוצמתי המסייע בהגנה על קרום התא מפני נזק של     
רדיקלים  חופשיים ומונע חמצון של כולסטרול LDL ובכך תומך בבריאות הלב.   
   ,K גם חשוב ביצירת תאי דם אדומים ומסייע לגוף להשתמש בויטמין  E ויטמין  

ויטמין שנחוץ לשם קרישת הדם ובניית עצמות חזקות.  

המלצות
כמוסת ג'ל רכה אחת בזמן הארוחה.


