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יתרונות
ארוחה מהירה, מזינה ומאוזנת	 
מצוין כתחליף לארוחה או כחטיף	 
קל לעיכול	 
מיוצר ממקורות מזון מלא לספיגה 	 

מרבית של נוטריינטים
פחות מ-100 קלוריות למנת צריכה, 	 

מכיל מעט מאוד סודיום וסוכר
אינו מכיל כולסטרול, ממתיקים 	 

מלאכותיים, חומרי טעם מלאכותיים 
וחומרים משמרים

טעמים טבעיים וטעימים  	 
שמתאימים לכל המשפחה

כל הזכויות שמורות לתאגיד סאנריידר הבינלאומי ©2016

VitaShake®

כל עוצמת הוויטמינים, המינרלים, החלבונים והסיבים בשייק טעים 
אחד

®VitaShake הוא משקה משביע שמספק לגוף תזונה מרוכזת המבוססת על מזונות 
מלאים וכוללת ויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון. כל לגימה מלאה בטעם, מסייעת במילוי 

הפערים התזונתיים בשגרת האכילה שלכם ומכילה תוספת של סיבים מלאים. השייק 
 fructooligosaccharide -נוגד חמצון עוצמתי, ו - Coix Seed הנפלא שלנו גם מכיל

FOS) S( – פחמימה וסיב פרו-ביוטי מסיס התומך בהתפתחות של חיידקים טובים. 
פחמימות בריאות וחלבון סויה שאינו מהונדס גנטית מחזקות את הערך התזונתי של 

®VitaShake אף יותר. ניתן להשיג בטעמי שוקולד, תות ווניל )במדינות מסוימות(.

פילוסופיית ההתחדשות
בהרמוניה עם פילוסופיית ההתחדשות, ®VitaShake מבוסס על שילוב רכיבים צמחיים 

המזינים, מאזנים ומנקים את חמש מערכות הגוף לתמיכה ברווחת הגוף ובבריאותו.

רכיבים בזרקור
Coix Seed

עשיר בנוגדי חמצון ומכיל פוליפינולים שהוגדרו לאחרונה כ”חיוניים לתוחלת החיים”. 
הסיבים המצויים ב-Coix Seed עשויים להפחית את ספיגת הכולסטרול והשומן בגוף. 

Fructooligosaccharide (FOS(
FOS הוא בעל ערך פרו-ביוטי המזין את הצמיחה, ההתרבות וההישרדות של החיידקים 

הפרו-ביוטים במעי. FOS לא ניתן לספיגה ולפירוק על ידי הגוף ולכן מהווה מזון מצוין 
לחיידקים הפרו-ביוטים.

שאלות נפוצות
במה שונה ®VitaShake מכל שייק חלבון או שייק שמהווה תחליף לארוחה? ש:  
בעוד שרוב השייקים העשירים בחלבון או מהווים תחליף לארוחה הם בעצם   ת:  

קוקטייל כימי של תוספים, חומרי טעם מלאכותיים וממתיקים מלאכותיים,    
®VitaShake אינו מכיל רכיבים בעלי פוטנציאל מזיק. זהו מוצר ייחודי בשוק    
השייקים העכשווי המכיל פחות מ-100 קלוריות למנה, אינו מכיל כולסטרול,    

מכיל מעט מאוד סודיום, וסוכר. בנוסף לכך, מכיוון שאנו משתמשים     
במזונות מלאים וויטמינים ומינרלים טבעיים קל יותר לגוף לספוג את     

הנוטריינטים שבו.  
האם ®VitaShake הוא קל לעיכול? ש:  

כן. בניגוד למותגים אחרים המכילים אבקות חלבון שעוברות עיבוד כימי או   ת:  
מבוססות על רכיבים מן החי, חלבון הסויה ב-®VitaShake דומה לטופו מרוכז    

מאוד. כך ש-®VitaShake הוא שייק מזין שמתאים לצעירים ולמבוגרים     
שזקוקים למזון קל לעיכול. הוא גם מהווה מקור טוב לסיבים לשם תמיכה   

בתהליך עיכול בריא.

המלצות
ערבבו שקית אחת של ®VitaShake עם 180-240 מ”ל של מים, חלב, חלב שקדים, 

או כל משקה בריא אחר שאתם אוהבים בבקבוק ניעור. שתו את השייק כפי שהוא או 
הוסיפו קרח מרוסק. המתיקו עם ®SunnyDew לפי הטעם.

למתכוני ®VitaShake נוספים, בקרו בערוץ היוטיוב של סאנריידר וצפו בסדרת הווידאו 
.)Cooking with Katie( ”מבשלים עם קייטי“

דף מוצר

נוסחה מבוססת על 
מומחיות הבעלים

ייצור עצמאי

עשוי מרכיבים 
טבעיים

בעל אישור 
כשרות

בעל אישור 
חלאל


