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Energiajook Activize OXYPLUS - jook, mis varustab kiiresti organismi energia ja 

vitamiinidega. 

o Tõstab füüsilist ja intellektuaalset aktiivsust; 

o Stabiliseerib närvisüsteemi funktsioone; 

o Parandab mälu ja kontsentratsioonivõimet; 

o Laiendab hästi veresooni; 

o Normaliseerib ainevahetust; 

o Toimib antioksüdandina; 

o Kõrvaldab lihasvalud peale aktiivset füüsilist koormust; 

o Kiirendab töövõime taastumist. 

 

Vitamiinipuudus organismis on meie päevade levinumaid ilminguid. Sellele seisundile 

kaasneb sageli väsimus, tundlikkuse suurenemine, närvilisus, unetus ja 

kontsentratsioonivõime puudus. Activize OXYPLUS sobib suurepäraselt inimestele, kes 

toituvad puudulikult, kõigile neile, kelle elurütm nõuab suurt füüsilist ja vaimset 

koormust! 

Sisaldab B-grupi vitamiine, millel on hindamatu tähtsus organismi vaimsete ja füüsiliste 

jõudude toetamisel. Kindlustab närvisusteemi efektiivse töö. 

Niatsiinil ei ole toksilisi mõjusid, kuid suuremate dooside, s.o. üle 100mg, puhul võivad 

ilmneda tühja kõhuga mööduvad nähud: nagu kõrvade kumisemine, naha sügelemine, 

intensiivne punastamine, tuikamine peas tänu veresoonte laienemisele. 

Sisaldab C-vitamiini, mis osaleb inimorganismi energia tootmise protsessides ja on 

võimsaks antioksüdandiks. 

Sisaldab puuviljasuhkrut - fruktoosi, mis annab ajule ja närvirakkudele täiendavat 

energiat. 

Sisaldab naturaalset kofeiini guaraana ekstrakti naol, tänu mille omadustele on joogil 

ergutav, mitte aga erutav toime. Looduslikud lisandid tagavad alkaloidide järkjärgulise, 

pika viiteajaga toime, mis on seedekulglale ka säästvam, erinevalt näiteks kangest 

kohvist, mille mõju on organismile kiire ja lühiaegne, ning seedetrakti limaskesti ärritav. 

Tasub teada, et guaraana ise organismile märkimisväärselt energiat ei anna, vaid aitab 

temas leiduvate alkaloidide vahendusel paremini kasutada organismi energiavarusid 

(tehakse rasvast energiat). Reipuse tunne on tingitud väsimuse edasilükkamisest, kuid 

keha peab saama piisavalt puhata. 

Sisaldab ka teisi veeslahustuvaid vitamiine, mis võimaldavad organismil terve päeva 

jooksul edukalt töötada ja säilitada kõrget töövoimet.  
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Activize OXYPLUS 175 g 

KOOSTIS päeva annus 3x 1,67g % RDA 

Energeetiline väärtus 70kJ (17kcal)  

Proteiine <0,1g  

Süsivesikud 4g  

Rasva <0,1g  

Kofeiin 30mg  

C-vitamiin 90mg 150 

Niatsiin 51mg  NE 283 

Pantoteenhape 9mg 150 

B6 vitamiin 3mg 150 

B2 vitamiin 2,4mg 150 

B1 vitamiin 2,1mg 150 

Foolhape 300µg 150 

Biotiin 225µg 150 

B12 vitamiin 1,5µg 150 

 

TOODE ON KOOSTATUD PATENTEERITUD TEHNOLOOGIA ABIL! 

Patendid nr. EP1293133 ja EP 1 563 743 

Koostis: viinamarjasuhkur, guaraana ekstrakt, happesuseregulaator sidrunhape, 

peedimahla ekstrakt, C-vitamiin, aroomid, niatsiin, magusaine asesulfaam K, pantotenaat, 

vitamiinid B6, B2, B1, foolhape, biotiin, vitamiin B12. 

Valmistamine: 1 mõõtlusikatäis pulbrit lahustada ~40 ml vees, segada plastmassist või 

puust lusikaga täieliku lahustumiseni. Ei ole soovitav hoida varem valmistatud jooki: selle 

peab ära jooma kohe peale valmistamist. 

Tunnete energiavoogu - mõni minut peale joogi sissevõtmist võib ilmneda kerge 

nahaärritus ja -punetus, mis iseenesest möödub kiiresti. See on täiesti normaalne 

reaktsioon.  

Mitte tarbida samal ajal alkohoolseid jooke, kuna see tugevdab alkoholi toimet! 

Tarvitamisõpetus: soovitav 3 jooki päevas, ideaalne hommikul ja peale lõunat. Juua kohe 

peale valmistamist. 

175 g pulbrist saab 105 portsjonit jooki. 

*% RDA - soovitav päevane annus vastavalt toiduainete markeeringu direktiivile EC 

(90/469/EEC)  


