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RESTORATE
Võimas jõud mineraalainetes!
Joogipulber Restorate on unikaalne kontsentraat organismile hädavajalikest eriliselt
valitud mineraalainetest ja mikroelementidest. Joogipulbris Restorate olevad
mikroelemendid imenduvad eriti efektiivselt, kuna selle koostisosad on spetsiaalselt
balanseeritud ja täiendavad üksteist.
Organismis neid aineid ei toodeta, seetõttu on hädavajalik tarbida täisväärtuslikku ja hästi
balansseeritud toitu. Need mineraalid on täiesti asendamatud pea kõikide fermentide ja
hormoonide täisväärtuslikuks tööks. Mitte vahemtähtsad on nad vitamiinide koostoimeks,
punaste vereliblede, naha ja luustiku efektiivseks taastumiseks. Need mineraalid
kindlustavad meie organismis kõikide organsüsteemide optimaalse töö.
Restorate koostisse kuuluvad ained on hädavajalikud:
o Organismi kaitsevõime tugevdamiseks;
o Haavade ja traumade kiiremaks paranemiseks;
o Neerude optimaalseks tööks;
o Terve naha, lihaste ja luustiku jaoks;
o Vanusega seotud mineraalainete ainevahetuse häirumise tõttu tekkiva osteoporoosi
peatamiseks;
o Südamelihaste efektiivseks tööks;
o Täisväärtusliku, terve une, närvisüsteemi tugevdamiseks;
o Glükoosi ainevahetushäirete puhul ja suhkrudiabeeti põdevatele inimestele;
o Rasket füüsilist tööd tegevatele inimestele ja sportlastele;
o Soovitav rasedatele ja kasvuhäiretega teismelistele;
o Organismi reproduktiivsüsteemide funktsioonide parandamiseks;
o Aitab võitluses alkoholisõltuvusega;
o Hea valjanägemise nimel.
Mineraalainete puudujääk põhjustab erinevaid mittespetsiifilisi sümptomeid - kiire
väsimine, kõrgenenud erutuvus ja neuroosid, peavalud, mälu nõrgenemine, söögiisu
häirumine(nii isutus kui ülesöömine), küünte kihistumine, liigesevalud, kahjustatud naha
aeglane paranemine, sagedane "külmetushaiguste" põdemine, juuste väljalangemine, halb
väljanägemine ja seksuaalfunktsiooni häired. Kui Teile on tuttavad eelpoolnimetatud
sümptomid, võib Teid aidata Restorate, kuna annab Teie organismile "ehitusmaterjalid",
mis on hädavajalikud kogu organismi efektiivseks tööks.
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Toidulisand, 200g
KOOSTIS
6,7 g = 250ml jooki
Energeetiline väärtus
84kJ (20kcal)
Süsivesikud
3,3g
Rasva
<0,1g
Kaalium
50mg
Kaltsium
268g
Magneesium
134g
Tsink
5g
Vask
670µg
Mangaan
1mg
Kroom
60µg
Seleen
16,8µg
D-vitamiin
2,5µg

% RDA

34
45
33
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Koostis:
magneesiumkarbonaat, aroomiained, kaltsiumlataat, kaaliumtsitraat, magneesiumtstraat,
magusaine asesulfaam K, tsinkglükonaat, raudtsitraat, mangaan(II)glükonaat, värvaineks
beetakaroteen, kroom(III)kloriid, naatriumseleniit, D-vitamiin.
Valmistamine: 6,7 g
pulbrit lahustada 250 ml joogivees. Segada puu- või
plastmasslusikaga taieliku lahustumiseni, seni kui pulber enam ei kihise.
Tarvitamisõpetus: soovitav annus on 1 jook päevas, soovitavalt õhtul. Juua lonkshaaval
kohe peale joogi valmistamist. Ei soovitata koos Shakega samal ajal. Mitte võtta koos
alkoholiga!!!
200 g pulbrist saab 30 portsjonit jooki.
* % RDA - soovitatav päevane annus vastavalt toiduainete markeeringu direktiivile EC
(90/469/EEC)

