Sunrider® növényi italok

Fortune Delight®
A Fortune Delight® egy gyógynövényital, amely segíti a szervezet
saját kiválasztó funkcióit, s így hozzájárul a szennyezőanyagok
eltávolításához. Ez a kellemes ízű, könnyen elkészíthető ital
„kisöpri” a sejteket körülvevő nyirokérrendszert, szervezetünk
szennycsatornáját. Ez azért különösen fontos, mert a
nyirokérrendszer passzív, a benne lévő nedveket nem hajtjapumpálja a szív, mint a vért, s általában csak testmozgással lehet
nagyobb munkára fogni.
®
®
A Calli -hoz hasonlóan a Fortune Delight fő összetevője is a zöld tea, tudományos nevén
Camellia sinensis, amely nagy mennyiségben tartalmaz antioxidáns hatású katekineket.
Ezek bizonyítottan nagy hatásfokkal kötik le az öregedési folyamatokért és a testszövetek
károsodásáért felelős szabadgyököket. A Fortune Delight® nem filteres tea, hanem instant
italpor formátumban kapható. Ízletes ital készíthető belőle, amely hidegen és melegen
egyaránt hatásos, és jóízűen fogyasztható.

Előnyös tulajdonságai:
A Fortune Delight® eltávolítja az izomszövetekből a felgyülemlett tejsavat és szénsavat, illetve egyéb
salakanyagokat. Ezzel erősítve a szervezetet, a Fortune Delight® fontos segítség a daganatos megbetegedések
megelőzéséért vívott harcban is. Rendszeres fogyasztása tapasztalatok szerint általában az alábbi kedvező
változásokkal jár:
, tisztább szervezet, jobb közérzet, több energia, élénkségérzet;
, lassabb fáradás, nagyobb állóképesség (főleg aerob sport esetén);
, gyorsabb regenerálódás; zsibbadás és görcsölés megszűnése;
, növekvő mozgásigény;
, fölös zsírpárnák leapadása;
, a nyirokrendszer, a vese és a húgyhólyag tisztítása.
A Fortune Delight® a zsírbomlás során keletkezett, vízben oldódó lipo-proteineket a véráramon keresztül az
izmokba juttatja, ahol azt a szervezet egyszerű cukrokra (szőlőcukor) bontva szükség szerint képes elégetni, így
segítve az izmok fejlesztését, míg a fölös mennyiség a hatékonyabban működő kiválasztórendszeren keresztül
eltávozik a szervezetből. A Fortune Delight® fogyasztása segíthet abban, hogy rendszeres mozgás és
egészségesebb, könynyű, változatos, zsírszegény táplálkozás mellett leadjunk fölös zsírpárnáinkból, s közben
megnőjön energiaszintünk, így nagyszerű eleme lehet egy testsúlykontroll-programnak is.

Felhasználási javaslat:
Egy 3 grammos tasak tartalmát keverje el 2,5 dl forró vagy hideg vízben, és élvezze a finom és frissítő italt!
Készült tea-, kamilla-, jázmin-, krizantémvirág-, lalangfűgyökér- és almalékivonat felhasználásával.

#101015 Natúr 10*3 g tasak
#101025 Citromos 10*3 g tasak
#101035 Fahéjas 10*3 g tasak
#101045 Málnás 10*3 g tasak
#101055 Barackos 10*3 g tasak
#101019 Natúr 60*3 g tasak
#101029 Citromos 60*3 g tasak

#101039 Fahéjas 60*3 g tasak
#101049 Málnás 60*3 g tasak
#101059 Barackos 60*3 g tasak
Az USA-ban kapható további változatok:
#101115 Natúr 10*20 g tasak
#101135 Barackos 10*20 g tasak

